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Žinios iš Lietuvos — Elta 

Baltijos šalių 
premjerai planuoja 

bendrą veiklą 
Vilnius, balandžio 19 d. (Elta) 

— Balandžio 17 dieną Vilniuje 
susitiko Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos vyriausybinės delegaci
jos, vadovaujamos premjerų 
Adolfo Šleževičiaus, Ivars God-
manis ir Mart Laar. 

Buvo sutarta parengti bendrą 
pareiškimą Europos Bendrijos 
šalims, kuriuo siekiama apginti 
Baltijos valstybių teises netruk
domai eksportuoti žemės ūkio 
produktus į Vakarus. Susitarta 
parengti visoms trims šalims 
bendrą vizų režimą. 

Taip pat tartasi dėl bendros 
politikos su Rusija. Baltijos 
šalims lieka labai aktualus 
Rusijos kariuomenės išvedimo 
klausimas. Kaip pasakė I. God-
manis, Lietuva šioje srityje yra 
tolėliau pažengusi, ir Latvija bei 
Estija tikisi paramos. J is taip 
pat pasakė, kad nėra didelių 
problemų bendradarbiauti ban
kams. Latvijos premjero nuo
mone, problemų turėtų dar la
biau sumažėti, kai savo valiutą 
turės ir Lietuva. 

Estijos ministras pirmininkas 
pažymėjo, kad trijų Baltijos 
valstybių per trejus nepriklau
somybės metus sukaupta patir
tis yra labai reikšminga, ir ja 
būtina dalintis. „Iki šiol mes 
pasirašėme daug skambių rezo
liucijų ir protokolų. Šis susi
tikimas parodė, kad metas trijų 
valstybių bendradarbiavimą 
labiau konkretizuoti", pasakė 
jis. 

Lietuvos ir Latvijos vyriausy
bių vadovai Adolfas Šleževičius 
ir Ivars Godmanis pasirašė pre
kybinio bendradarbiavimo 1993 
metais sutartį. Abu premjerai 
pažymėjo, kad šis susitarimas — 
tai pirmas žingsnis laisvos pre
kybos sutarties link. 

Paklaus tas apie Estijos 
planus pasirašyt i panašią 
sutartį su Lietuva, premjeras 
Mart Laar pasakė, kad apie 
tokią sutartį galvojama, tačiau, 
jo nuomone, prieš tai reikia 
pasirašyti keletą smulkesnių 
susitarimų. M. Laar neabejoja, 
kad ateityje turėtų būti pa
rengta ir pasirašyta visų trijų 
valstybių laisvos prekybos su
tartis. 

Adolfas Šleževičius — 
naujasis LDDP vadovas 

Ministras pirmininkas Adol
fas Šleževičius sekmadienį 
spaudos konferencijoje pareiškė, 
kad vyriausybė vykdys Lietuvos 
Demokratinės Darbo Partijos 
(LDDP) ekonominę programą. 
Ši programa pateikta pernai 
prieš rinkimus Seimui. 

Šeštadienį įvykęs LDDP su
važiavimas išrinko Adolfą 
Šleževičių partijos tarybos pir
mininku. Jis buvo vienintelis 
kandidatas į šį postą, už kurį 
balsavo dauguma delegatų. 

Spaudos konferencijoje kalbė
damas kaip LDDP pirmininkas, 
Adolfas Šleževičius pasakė, kad 
vyriausybė, įgyvendindama par
tijos programą, sieks pakelti 
gyvenimo lygį, kuris, pasak jo, 
pasiekė kritišką ribą. „Trauktis 
jau nėra kur", pasakė vyriausy
bės vadovas ir LDDP pirminin
kas. 

Adolfas Šleževičius pakvietė 
į santarvę visas Lietuvos politi
nes jėgas. Jis pasisakė už tai, 

kad valdymo grandyse dirbtų 
kompetentingi žmonės, kurių 
politiniai įsitikinimai neprivalo 
turėti įtakos priimamiems 
sprendimams. 

Premjeras buvo LDDP tary
bos narys nuo partijos įsikūrimo 
1990 metais. Kai šiemet Adolfas 
Šleževičius tapo šeštosios 
vyriausybės vadovu, jis pareiškė 
pasitraukiąs iš LDDP vadovy
bės ir sustabdęs narystę parti
joje. Suvažiavime Adolfas Šle
ževičius pareiškė sutinkąs grįžti 
į LDDP vadovybę ir prisiimti 
atsakomybę už partijos progra
mos realizavimą. 

Vyriausybė pareiškė, kad 
krizė Lietuvoje didesnė, nei 

Latvijoje ir Estijoje 

Vyriausybė išplatino pareiš
kimą apie sunkią šalies ekono
minę ir socialinę būklę. Jame 
rašoma, kad padėtis Lietuvoje 
yra kur kas blogesnė, nei Lat
vijoje ir ypač Estijoje. 

Šiuo pareiškimu vyriausybė 
siekė informuoti, kokiomis 
sąlygomis pradeda darbą ir at
siriboti nuo ankstesnių vyriau
sybių klaidų. Tačiau ji pareiškė, 
jog prisiima atsakomybę už to
lesnę Lietuvos ūkio plėtotę ir 
gyvenimo lygį. 

Per praėjusius trejus metus 
Lietuvos ekonominis našumas, 
išreikštas ekonominiu apskai
čiavimu — vadinamuoju bendru 
vidiniu produktu (angį. „gross 
national product") — sumažėjo 
perpus, pramonės produkcija su
mažėjo 55%, žemės ūkio gamyba 
- 39%, statybos darbai - 48%. 
Vis daugiau bendrojo vidinio 
produkto buvo skiriama kas
dieniniam vartojimui, labai su
mažėjo kaupimo ir investicijų 
galimybės, beveik nutrūko 
techninio atnaujinimo procesai, 
rašoma pareiškime. 

Grėsminga būklė yra ir žemės 
ūkyje. Vykdant agrarinę re
formą daugiausia prievar
t in ia is , administraciniais 
metodais, priimti netobuli 
įstatymai, kurie atskyrė vienus 
nuo kitų žemę, turtą ir žmogų. 
Agrarinė reforma buvo perdėm 
politizuota, reformos priedanga 
vyko reikiamai neapgalvotas 
žemės grąžinimas savininkams 
ir beatodairiškas buvusios 
ekonominės struktūros griovi
mas. 

Pareiškime rašoma, jog paste
bimai sumažėjo investicijų. 
1992 metais gamybinių ir nega
mybinių objektų statybai pa
naudotos 'ėšos siekė tik 30% 
1989 metų lygio. 

Krizinė ekonomikos būklė, 
gamybos ir ypač jos efektyvumo 
mažėjimas tiesiog katastrofiškai 
smukdė gyvenimo lygį. Vien 
1992 metais vartojamų prekių 
ir paslaugų kainos bei tarifai 
padidėjo 12.6 karto, iš jų maisto 
produktų — beveik 14 kartų, o 
vidutinis mėnesinis darbo 
užmokestis — vos keturis kar
tus. Vidutinis darbo užmokestis 
1993 m. vasario mėnesį sudarė 
apie 28 JAV dolerius, iš jų 
žemės ūkio, kultūros, švietimo, 
sveikatos apsaugos darbuotojų 
atlyginimas yra 8-16 JAV 
dolerių, vidutinė pensija — 7 
JAV doleriai, o minimali pra
gyvenimo kaina — 8 doleriai. 

Pare iškime rašoma, jog 

Vokietijoje kyla 
noras aktyviau dalyvauti 

Bosnijoje 
Bona, Vokietija, balandžio 15 kareivių, jų tarpe medikus, 

Praėjusį penktadienį Japonijos ministras pirmininką- Kiichi Miyazawa kalbėjosi su JAV preziden
tu Bill Clinton, bet jiems nepavyko pagerinti nesutarimų prekybos srityje. 

Užvestos ekonominės 
sankcijos prieš Jugoslaviją 

New Yorkas, balandžio 18 d. 
(NYT) — Šeštadienį Jungtinių 
Tautų Saugumo Taryba priėmė 
rezoliuciją, kurioje Jugoslavijai 
uždedamos griežtos ekonominės 
sankcijos pradedant balandžio 
26 d., nebent serbai iki to laiko 
pasirašys tarptautinę taikos 
sutartį dėl Bosnijos. Argumen
tuojant už šią rezoliuciją buvo 
atmesta paliaubų sutartis išsi
derėta, derantis dėl Srebrenicos 
miesto, nes ji turinti rimtų trū
kumų. Taip pat imantis balsavi
mo dėl šios rezoliucijos buvo 
rizikuota, kad Rusija blefuoja, 
grasindama panaudoti savo veto 
teisę, balsuojant šiuo klausimu 
Saugumo Taryboje. Ši rizika 
pasiteisino, kai iš 15 Saugumo 
Tarybos narių, trylika balsavo 
už sankcijas Jugoslavijai, Kini-

bedarbių 1992 m. pagausėjo 4.4 
karto. 1993 metų pradžioje 
20,700 žmonių buvo bedarbiai. 
Įvertinus paslėptą nedarbą 
(dirbančius 2-3 dienas per savai
tę ir išėjusius nemokamų atos
togų), vien tik pramonėje ir 
statyboje būtų apie 250,000 
bedarbių. 

Katastrofiškai trūksta būti
niausių vaistų ir medicinos 
technikos, dalis ligoninių dėl di
džiulės lėšų stokos neremon
tuojama, jos tampa netinkamos 
gydymo darbui. Trumpėja žmo
nių gyvenimo trukmė: 1992 
metais ji buvo 70.5 metų ir bu
vo 1.3 metais trumpesnė, negu reagavo 

jai ir Rusijai susilaikant, bet 
Rusijai vis t ik nepanaudojant 
veto teisės. 

Jei Bosnijos serbu sukilėliai 
iki balandžio 26 d. nepasirašys 
paruoštos tarptautinės taikos 
sutarties Bosnijai ir Herzego-
vinai, į Jugoslavijos teritorinius 
vandenis iš viso r.ebus įsilei
džiami jokie laivai, jokiai kitai 
valstybei nebus leidžiama per 
Jugoslavijos teritoriją gabenti 
prekes į kitus kraštus ir visų 
Jugoslavijos sunkvežimių bei 
talpintuvų kroviniai užsienio 
kraštuose bus konfiskuojami. 
Be to, nebus leidžiama per Ju
goslavijos teritoriją Dunojaus 
upe transportuoti jokių krovi
nių, nebent turint Jungtinių 
Tautų leidimą ir kad laive 
plauktų JT prižiūrėtojai. Pa
galiau visas Jugoslavijos ins
titucijų bei įmonių turtas už
sienio bankuose bus užšaldo
mas. Šios sankcijos žymiai su
griežtina praėjusį gegužės mė
nesį uždėtas sankcijas, pro 
kurias visvien daug kas ypač 
Dunojaus upe pasiekdavo Ser
biją ir iš ten Bosnijos serbų ko
votojus. 

Šios sankcijos galios ir užim
toms teritorijoms Bosnijoje bei 
Kroatijoje, bet tuo tarpu ne
aišku, ar tokių sankcijų grėsmė 
išgąsdins Bosnijos serbų kovo
tojų vadą Radovan Karadzič. 

Savo būstinėje Pale mieste 
Bosnijoje Karadzič piktai 

į JT ST rezoliuciją. 

ko kaip herojus išgelbėtojus. 
Tuo pačiu metu JT spalvomis 
nudažyti prancūzų ir britų 
malūnsparniai buvo įleisti eva
kuoti į Tuzlą miestą 133 sun
kiausiai sužeistų bei sergančių 
žmonių. 

Nors JT karinių pajėgų vadai 
sekmadienį pareiškė, kad jie 
„išgelbėjo" Srebrenicą, padė
dami išsiderėti paliaubas, Bos-

d. (NYT) — Vis žiaurėjant serbų 
puolimams Bosnijoje ir Herzego-
vinoje, Vokietijoje kyla poli
tiniai debatai, ar Vokietijos 
kariuomenė gali imtis didesnio 
vaidmens taikos palaikymo ope
racijoje toje šalyje. 

Vokietijos parlamente — Bun-
destag maža dalis atstovų, 
priklausančių dviems politi
nėms partijoms, primygtinai 
reikalavo Vokietijos valdžios ir 
Jungtinių Tautų pasiųsti 
kariuomenės dalinius į Bosniją, 
kad jie sustabdytų ten vykstantį 
karą. Ketvirtadienį gynybos mi
nistras Volker Ruhe, priklau
santis Krikščionių Demokratų 
partijai, atmetė reikalavimus ir 
jo paties partijai priklausančių 
Bundestago narių, kad Vokieti
jos kariniai lėktuvai būtų pa
siųsti pulti serbų pozicijas 
Bosnijoje ir Herzegovinoje. 

Jungtinių Tautų generalinis 
sekretorius Boutros Boutros-
Ghali šią savaitę formaliai 
paprašė Vokietijos dalinių, bet 
parlamento opozicija pasakė, jog 
gali dėl to kelti klausimą 
teisme, jei valdžia teigiamai 
atsilieps į prašymą. Bet praėjusį 
gruodžio mėnesį kancleris 
Helmut Kohl buvo pažadėjęs, 
kad Vokietija atsiusianti 1,500 

JAV ir Japonija 
nesuartėjo 

Washington, DC, balandžio 16 
d. (NYT) — Japonijos ministras 

T . ^ j ^ ^ ^ f **: pirmininkas Kiichi Miyazavva, 
penktadienį Washingtone susi-

1989 metais. 
Toliau rašoma jog spren

džiant ūkio s tab i l izavimo 
ir žmonių gyvenimo lygio 
galimybes įsivesti savo valiutą, 
nusikalstamai aplaidžiai buvo 
organizuotas net jos spausdi
nimas. Dėl to Lietuva patiria 
nemažų nuostolių. 

Visus Lietuvos žmones itin 
baugina blogėjant i k r imi 
nogeninė situacija — aplinkybės 
iš kurių kyla kriminaliniai nu
sikaltimai. 1992 metais užre
gistruota 26% daugiau nusikal
timų, negu 1991 metais. 

„Vyriausybė, suprasdama sa
vo atsakomybę ir realiai vertin
dama esamą Lietuvos ūkio būk
lę, negali žadėti staigaus pa
gerėjimo, tačiau imsis konkre
čių ir nuoseklių veiksmų ekono
minei ir socialinei būklei kuo 
greičiau stabilizuoti", rašoma 
pareiškime. 

pagrasindamas iš viso pasi
traukti iš taikos derybų proceso. 
Jis ir vėl prisiekė niekuomet 
nesutikti su tarptautinės de
rybų komisijos paruoštu taikos 
projektu, kuriame numatoma 
Bosniją sudalinti į dešimt 
pusiau autonomiškų provincijų, 
kuriose daugumą turės atskiros 
iš dabar kovojančių grupių. 
Šiam planui jau pritaria ir 
Bosnijos kroatai ir musulmonai. 

Į Srebrenicą įsileido JT 
pagalbą 

Serbų pa imtame rytinės 
Bosnijos mieste Srebrenicoje tuo 
tarpu atrodo tebegalioja paliau
bos. Sekmadienį miestą paga
liau pasiekė apie 130 kanadie 
čių JT kareivių, kuriems šešta
dienį serbai neleido pravažiuo
ti į miestą. Jiems įvažiavus į 
Srebrencią gyventojai juos suti-

liojo tik Srebrenicai. o šaudymai 
sustiprėjo kitiems serbų apsup
tiems miestams, kaip Bosnijos 
sostinėje Sarajevo ir musulmo
nų apgyventame Bihač mieste. 

Radovan Karadzič pažadėjo, 
kad jo pajėgos neįžengs į Sreb
renicą ir jokie miesto gyventojai 
nenukentės, juos nuginklavus. 
Bet tarptautinių taikos derybų 
vedėjas Lord David Owen Lon
done pareiškė abejones: ,,Jie 
praleis mažus vaikus, senelius 
ir moteris — jie visi lengvai pra
eis. Pavojus tačiau yra kovoti 
galinčių amžiaus vyrams, 
kurie bus kaltinami serbų 
žudymu", pasakė Lord Owen 
Britanijos televizijos repor
teriui. 

Svarstomos ir kitos 
priemonės 

JAV prezidentas Clinton ir 
Britanijos premjeras John Ma-
jor su pasitenkinimu pasitiko 
JT rezoliuciją, uždedančią 
sugriežtintas prekybos sankci
jas Jugoslavijai ir tarėsi apie 
dar kitas priemones išgauti kad 
būtų sustabdyti Bosnijos serbų 
puolimai. Jiedu kalbėjosi te
lefonu 50 minučių sekmadienį, 
bet tuo tarpu dar nenori imtis 
tiesioginės karinės interven
cijos. 

Britanijos premjeras Major 
pasakė, jog naujosios sankcijos 
turės galioti, kol serbai „iš
spjaus ir grąžins" pasigrobtą 
teritoriją. Sankcijos numatytos 
galioti kad ir labai ilgą laiką, 
paliekant atvirus tik telefoninio 
bei pašto susižinojimo kelius, 
taip pat bus leidžiama pavie
niams asmenims įvažiuoti ir iš
važiuoti iš krašto, taip. kaip 
buvo daroma su Iraku Persų 
įlankos karo metu. Taip pat 
leidžiama palaikyti diplomati
nius ryšius su užsienio kraštais, 
bet visa kita bus uždaryta. 

tikęs su JAV prez. Bill Clinton, 
barė prez. Clinton, jog JAV 
reikalavimais Japonijai bando 
įvesti valdžios kontroliuojamą 
prekybą, kurioje pagrindinė 
atsakomybė už Amerikos preky
bą Japonijoje priskiriama Japo
nijai. 

Prez. Clinton primetė Japo
nijai atsakomybę už prekybos 
sistemą, kuri operuoja senų pa
žinčių dėsniais, ne laisvos 
rinkos principais, tuo efektyviai 
išjungiant JAV firmas iš pre
kybos varžybų Japonijoje. 

Spaudos konferencijoje abu 
vadai konstatavo, jog mažai 
pažangos padaryta, gerinant 
abiejų šalių ekonominius santy
kius. 

— T u r k i j o s prezidentas 
Turgut Ozai šeštadienį mirė 
nuo širdies priepuolio, sulaukęs 
66 m. amžiaus. Jo gydytojai sako 
jog jo mirtį be abejo pagreitino ir 
įtempimas, atliekant 12 dienų 
kelionę po Centrinės Azijos 
šalis, kurios tikslas buvo ska
tinti paramą Azerbaidžanui kovo
je prieš Nagorno-Karabachą pri
jungti prie Armėnijos norinčių 
armėnų. 

inžinierius ir susižinojimo spe
cialistus, ir kad jie bus pasiruošę 
gintis, jei būtų puolami. 

JAV, Britanijos ir kitų Vo
kietijos sąjungininkių spaudžia
mas kanc. Kohl bando paleng
va didinti Vokietijos vaidmenį 
tarptautiniai apsiimtose taikos 
palaikymo operacijose, bet dėl to 
abejones reiškia ir jo paties vy
riausybės nariai. Pereitą savai
tę Vokietijos Konstitucinis teis
mas leido vokiečiams pilotams 
skristi NATO oro erdvės saugu
mo užtikrinimo skrydžiuose 
Bosnijoje ir Herzegovinoje. Tas 
klausimas buvo pa te ik tas 
teismui paties kanc. Kohl vy
riausybės koalicijos nario, 
Laisvų Demokratų partijai pri
klausančio užsienio ministro 
Klaus Kinkei, nes jis manė, kad 
imantis tokio veiksmo, reikėsią 
pirmiau modifikuoti Konstitu
ciją, kuri, Vokietijai pralai
mėjus II Pasaulinį karą, drau
džia Vokietijai naudoti savo 
karo pajėgas, išskyrus gyni-
muisi. Nors teismas nusprendė, 
kad toks dalyvavimas nesiprie
šina Konstitucijai, Socialde
mokratai su tuo nesutinka ir be 
to neremia siūlomų pakeitimų 
Konstitucijai, kurie leistų 
valdžiai laisviau disponuoti 
kariniais resursais. 

Iki praėjusios savaitės visų 
partijų atstovai argumentavo, 
jog dėl Vokietijos rolės Jugos
lavijoje H Pasaulinio karo metu. 
ji dabar negalinti kariškai 
dalyvauti Bosnijoje, kylant 
viešam pasipiktinimui serbų 
elegesiu su musulmonais tame 

, krašte, byra ir visuomenės 
; spyrimasis prieš Vokietijos 

dalyvavimą karo veiksmuose 
Bosnijoje. Jau visą mėnesį 
Vokietijos karo lėktuvai meta 
maistą ir kitą pašalpą musul
monų miesteliams Bosnijoje, ne
žiūrint serbų grasinimų juos nu
šauti. 

Teismas savo sprendimą neiš
t raukt i Vokietijos karinių 
pajėgų iš operacijų Bosnijoje 
motyvavo tuo, kad toks veiks
mas nepataisomai sugadintų 
Vokietijos vardą jos sąjunginin
kių akyse, bet šį klausimą tebe-
studijuoja toliau. 

Nors tuo tarpu kalbama tik 
apie pagalbą oro pajėgomis, ne 
žemės pajėgomis, diskusijos pa
lengva krypsta ton pusėn. Vie
nas Bundestago narys taip pasi
sakė: „Pirmu žingsniu (prieš 
siunčiant žemės pajėgas) tarp
tautine bendruomenė turėtų 
apsvarstyti nuėmimą ginklu 
blokados prieš Bosnijos musul
monus. Tada Jungtinės Tautos 
galėtų leisti kurti apsaugotas 
vietoves Bosnijos musulmo
nams, panašiai, kaip buvo 
padaryta Irako kurdamas Persų 
įlankos karo metu. ir tada 
galima būtų paimti serbų pozici
jas, kurios kelia pavojų toms ap
saugotoms vietovėms". 

— Didžiojoje Britanijoje 
praėjusį penktadienį jau antrą 
kartą dviejų savaičių laikotar
pyje geležinkelių darbuotojai 
bei angliakasiai visuotiniais 
streikais reikalavo apsaugos 
nuo masinių atleidimų iš darbo. 
Daugiau, kaip 1 milijonas ke
leivių negalėjo važiuoti trau
kiniais ir geležinkelių tarnyba 
nustojo 15 mil. dol. pajamų ir 
pusė krašto anglies kasyklų 
turėjo vienai dienai užsidaryti. 
Premjeras John Major juos su
barė, nes jų reikalavimai be
reikšmiai, neturintys paramos 
plačiojoje visuomenėje. 

KALENDORIUS 

Balandžio 20 d.: Marcijonas, 
Zenonas, Agnė, Goštautas. Laz-
donė. 

Balandžio 21 d.: Šv. Ansel-
mas. Amalija, Molgedas, Arge-
la. 

ORAS CHICAGOJE 

Antradienį saulė tekėjo 6:05, 
leisis 7:36. Temperatūra dieną 
55 F (12 C), apsiniaukę, lietinga, 
vėjuota, naktį 38 F (3 C). 

Trečiadienį saulė teka 6:04, 
dalinai saulėta ir šalčiau. 

* 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 

KONTROVERSJA DĖL 
KRŪTŲ PERŠVIETIMO 
Į klausimą atsako moterų ligų 

gydytojas dr. Gediminas Balukas 
— Ir vėl nauja k o n t r o 

versija su krūtų peršviet imu. 
A n k s č i a u v i s l i e p d a v o 
v isoms moterims tai padaryti 
bent kartą į metus ar dvejus , 
o dabar pataria moter im iki 
40 metų amžiaus nes išv iest i . 
Ko reikia klausyti? 

— Kad būtų ši problema skai
tytojams aiškesnė, bandys iu 
krūtų peršvietimą (angliškai — 
mammogram) plačiau padisku
tuoti . Mamografija y ra X-ray 
spindulių procedūra k rū t ims 
studijuoti. Tai yra pat ikimiau
sias metodas, kurį gydytojas 
vartoja suradimui k r ū t ų vėžio 
ankstyvoj stadijoj. Tada vėžio 
gydymas yra sėkmingesnis . 

Mamografija kar ta is tu r i būti 
daroma ir moterims t a r p 35-40 
metų amžiaus. Maždaug viena 
moteris iš vienuolikos susirgs 
krūt ies vėžiu. Krū t i e s vėžio 
pavo jus didėja su m o t e r s 
amžiaus didėjimu. 

Mamografija gali susekti la
bai mažus krūties pasikeitimus, 
kurių gydytojas ar pati pacien
tė negali pastebėti. Moterys, 
kurioms patar iama turė t i ma-
mograf i jos t y r i m ą . y r a : 

1. kurios jau sirgo krūt ies 
vėžiu; 

2. kurių motinos ar seserys 
turėjo vėžio ligą: 

3. kurios turi šiuos krūtų pasi
kei t imus — 

a. neišaiškinti pasikei t imai 
krūtyse ir pažastyse; 

b. odos įdubimas ar iškil imas 
krūtyse; 

c. kraujavimas a r išskyros iš 
spenelių; 

d. spenelių pasikeit imai — 
speneliai, kurie į t raukt i į krū
t ies vidų; 

e. krūties odos pasikei t imas. 
Kaip minėta, pavojus moteriai 

s u s i r g t i vėžiu pad idė ja su 
amžiumi, pradedant apie 35 
metus , ypač jei moter is nėra 
turėjusi vaikų. Šiuo atveju mo
ter ia i būtų pa ta r t ina turė t i 
mamografija (aišku, čia ji turėtų 
tar t i s su savo gydytoju). Apskri
ta i , dėl krūtų peršvietimo tame 
amžiu je ji t u r ė t ų a t l i k t i 
vadinamąją ..pirmąją mamogra
fija"" <angl. baseline mam
mogram/. Turint šį tyrimą, yra 
lengviau palyginti su tolimes
niais krūtų tyrimais ir lyginti, 
a r nėra pasikeitimu krūtyse. 
Mote r i s , perėjusi p a s k i tą 
gydytoją, visuomet turi prašyti, 
kad ,,baseline mammogram" 
tyr imai būtu persiųsti naujam 
daktaru i . 

Pas moteris amžius y ra labai 
svarbus veiksnys krū tų pasikei
t ime, ir gydytojas gali patar t i 
reguliarius krūtų peršvietimus. 

— Ar yra pavoj ingos daž
nos mamografijos? 

— Praeityje buvo susirūpi
nimo dėl radiacijos pavojaus, 
kurį pacientė g a u n a krū tų 
peršvietimo metu. Dabar — nau
ja aparatūra ir technika sumaži
no radiacijos pavojų iki minimu
mo, daug mažesnio, negu mes 
visi gauname radiacijos iš gam
tos. 

Maža dalis krūt ies pasikei
t imų gali būti nesuras ta net 
mamografijos metodu, todėl mo
ter ims patartina t ikr in t i savo 
krūt is . 

Mamografijos nauda 

Mamograma gali susekti kai 
kuriuos krūties vėžius daug 
anksčiau, negu gydytojas gali 
juos pagauti per sve ika tos 

galimybė tą vėžį pagydyti. Jeigu 
visos moterys po 50 metų am
žiaus turėtų reguliarius krūtų 
peršvietimus, tai mir t ingumas 
nuo šios rūšies vėžio nukristų 
visu trečdaliu. 

P a s k u t i n ė s ty r imų žinios 
rodo. kad pusė milijono JAV 
moterų serga nediagnozuotu 
krūties vėžiu, kuris galėjo būti 
susektas mamografijos metodu. 
Daug šių moterų galima būtų 
pagydyti , jeigu vėžys bū tų 
diagnozuotas laiku. Mamogra
fijos procedūros rizika pacientei 
yra labai maža. palyginti su šių 
tyrimų nauda. 

Jokia medicinos tyrimų proce
dūra, taip pat ir mamografija, 
nėra šimtu procentų garantuo
ta, bet, kar tu su pačių moterų 
krūtų tikrinimu (breast self 
examination) ir regul iar ia is 
gydytojo vizitais, mamografija 
yra pats patikimiausias meto
d a s su ras t i k r ū t i e s vėžį 
ankstyvoj ir pagydomoj stadijoj. 

APIE STASIO LOZORAIČIO 
RINKIMINĘ KAMPANIJĄ 

LIUDA RUGIENIENĖ 

(Pabaiga) . . 
pinigų, to ir teise yra. 

Vykdant r inkiminę akciją. Žemės ūkis iš tikrųjų yra atsi-
greitai išryškėjo, kad Lietuvos dūręs tragiškoj padėtyje, be pla-
valdžia visiškai nesidomi pro- no ir tvarkos buvo išdraskyti 
vincija. Valdui Adamkui teko kolūkiai . Kai kur buvo sudary-
aplankyti kaimus ir miestelius, tos akcinės bendrovės, o ki tur 
kuriuose žmonės skundėsi, jog pirmininkai ir jų giminės, drau-
per dešimtį metų pirmą kartą g a i išplėšė visus padargus, pasi-
pasjuos atvažiavo pareigūnai ir dalino gyvulius, liko tik tušt i 

ASPIRINAS 
Aspiriną (acetylsalicylic acid) 

išrado Von Gerhard (Bayer 
Corporation) 1853 metais. Šiuo 
metu aspirinas yra vienas iš 
daugiausia vartojamų vaistų, 
kurį galima pirkti bet kurioje 
vaistinėje ar parduotuvėje be 
gydytojo rcepto. 

Aspirinas yra lygus aspirinui, 
nepaisant, kokios firmos jis 
pagamintas. Kartais žmonės 
mano. kad brangiau sumokėjus 
už žinomo vardo aspiriną — jis 
geriau veikia. 

I n d i k a c i j o s . A s p i r i n a s 
naudojamas nuo galvos skau
dėjimo, įvairių skausmų, karš
čiavimo, muskulų skaudėjimo, 
sąnar ių (artr i to) skausmų , 
dantų skaudėjimų, mėnesinių 
(menstruab skausmų sumažini
mui. 

Taip pat aspirinas rekomen
duojamas vyrams ir moterims, 
sulaukusiems 50 ir daugiau 
metų. kad išvengtų širdies 
atakų ir kai kurių smegenų 
priepuolių (strokes ar CVAK 

Kontradikcijos (kada ne
galima imti aspirino). Vaikai iki 
12 metų, sergantys vėjaraupiais 
(chicken poxj arba turintys gripo 
<flw simptomus neturėtų vartoti 
aspirino, nes aspirinas gali 
sukelti ..Reye" sindromą — retą. 
bet labai pavojingą ir sunkią 
ligą. Šiais atvejais vietoj aspi
rino reikia naudoti Tylenol. 

Nėščios moterys ir motinos, 
mait inančius kūdikius, privalo 
pasitarti su savo gydytoju, prieš 
pradedant vartoti aspiriną. 

Yra žmonių, kurie aspirinui 
alergiški, todėl jiems nepa
tar iama aspirino vartoti. Aspi
rino turi vengti, kurie turi 
, ,asthma", skrandžio negala
vimus, kraujavimo problemas, 
ima vaistus dėl kraujo sukre
šėjimo tanticoagulatinn). kurie 
serga ..diabetes mellitus'". turi 
, , g o u t " . Tiems a s m e n i m s 
būtinai reikia pasitarti su gydy
toju dėl aspirino vartojimo ar 
nevartojimo, tuomet laikytis 
gydytojo nurodymo. 

Kiek ir kaip dažnai galima 
vartoti? Suaugės asmuo gali im
ti iki 2 tablečių (1 tabletė - 325 
mg) 4-6 kartus per dieną iki 10 
dienų. Po to dėl tolimesnio var
tojimo reikia atsiklausti savo 
gydytojo. 

Vaikai, turintys daugiau kaip 

domisi jų reikalais. Teko iš
gyventi ir labai liūdnų momen
tų. Pavyzdžiui, netoli Kelmės, 
turėdami laiko, nutarė užsukti 
į pakelėje esant į namą ir 
pasikalbėti. Pasirodo, kad ten 
buvusi kaimo mokykla. Vos tik 

pastatai . V. Adamkus buvo su
stojęs apž iūrė t i tokį vieną 
buvusį kolūkį. „Buvęs puikiau
sias ūkis,o dabar vėjai švilpia, 
langai išdaužyti, visko nėra, 
išnešiota". Žemė buvo padalin
ta nevienodai, tačiau ne visi 

įėję į vidų. pajuto tvankų orą ir g a v o padargus. Su kuo gi žemę 
pastebėjo viduryje kambario dirbsi, nejaugi rankomis? Siūlo 
dalinamą karštą vandenį vai
kams. Tuo metu buvusi ilgoji 
pertrauka. ..Ką jūs čia darot?" 
— klausinėjo kar tu su V. Adam
kum važiavę žurnalistai. „Arba
tos pasiima". „O daugiau ar ką 
g a u n a ? " „ P a t y s a t s ineša" . 
Vienas geriau už kitus apsi
rengęs bern iukas , apsuptas 
kelių draugų, kažką valgė. „Ką 
tu valgai?" „Duoną". „Ar kas 
dieną a t s i n e š i " ? Taip. J i s 
kasdieną atsinešdavo juodos 
duonos riekę, o kiti nei tiek 
neturėjo. Kelmėje duonos yra. 
Reikia tik atvežti. Sako, jog 
t rūksta benzino, tačiau reikėtų 
t ik įdėti į pro šoną einantį 
autobusą. „Kvapą užima, ašaros 
bėga iš akių. žiūrint į tą viską 
Lietuvoj nėra bado, bet nėra 
tvarkos. Korupcija nuo viršaus 
iki apačios. Išeikvojimas eina, 
kur t ik prie ko kas priėjo". 
Kaltė a t i tenka ne buvusiems 
komunistų vadams, o valdžiai. 
Praktiškai kaimuose dar vis 
egzistuoja d ik ta tūra . Buvusieji 
kolūkių pirmininkai ir partijos 
apara tūra dar vis terorizuoja 
žmones . V a r ė n o s e v i e n a s 
kaimietis sako St. Lozoraičiui: 
„Aš tikiu, kad jūs geras žmogus 
ir už jus balsuočiau, bet ką dary
siu, jei tie sužinos? Kas mane 
apgins?" Valdas Adamkus tvir
tina, kad šiandieną Lietuvoje 
dar nėra laisvės, nes individas 
nė ra į s t a t y m o apsaugo tas , 
įs tatymai iki šios dienos nėra 
Seimo paruošti . Teismai vado
vaujas i s e n a i s i a i s Sovietų 
Sąjungos įstatymais. Atstovai 
Seime diskutuoja ideologiją, 
varžosi dėl vietų, o krašte veikia 
įstatymas: kas turi daugiau 

skolintis bankuose. Lietuvos 
b a n k a i p lėš i a d idž iaus ia s 
pa lūkanas , po 10r' - 80% už 
paskolą. St. Lozoraitis ir V. 
Adamkus aiškinę, kad pinigų 
žemės ūkiui galima skolintis iš 
Vaka rų . Pasaul in i s bankas 
Lietuvai duoda du milijardus 
dol., tačiau iki šio laiko niekas 
tų pinigų nepaėmė. Lietuvoje 
yra paimta 50.000 ūkių, tačiau 
ne visi jie dirba, 35-40% ūkio 
žemės nėra užsėta. Bedarbių 
skaičius didėja ir, jeigu greitai 
nepasiseks su ekonomika susi
tvarkyti, tai V. Adamkus prana
šauja, kad šių metų pabaigoje 
gali būti 20-25% nedarbas, da
bar yra t ik 7%, ir tai žmonės la
bai skundžiasi. 

Televizijoje buvo surengti net 
treji St. Lozoraičio ir A. Bra
zausko debatai. Pirmieji buvo 
savotiškai surežisuoti. Prieš 
prasidedant , ekrane suplevė
savo L ie tuvos va l s tyb inė 
vėliava, o ekranui atsidarius, 
buvo matomas i š s i r ik iavęs 
orkestras. Moterys ir vyrai bal
ta i s kostiumais duoda prezi
dento Smetonos maršą. Ištraukė 
numerius, katras pirmas kalbės, 
ir susodino į kėdes. Abu atrodė 
labai suvaržyti. Klaus imus 
klausė jaunas vyrukas. Šie mė
gėjiški ir nieko bendro neturį su 
prezidentiniais rinkimais. Darė 
pertrauką, o jos metu „mini" 
suknele apsirengusi solistė 
dainavo... Antrųjų debatų metu 
abu kandidatus klausinėjo ke
turių pagrindinių laikraščių re
daktor ia i '„Lietuvos a ido" , 
„Lietuvos ryto", „Respublikos" 
ir „Tiesos*"'. Idėja buvusi gera. 
tačiau klausimai, klausimai! 

Po to reikia pasiklausti savo 
gydytojo. 

Aspirinas padeda išvengti šir
dies priepuolių tmyocardial in-
farctions) ir kai kurių smegenų 
priepuolių 'thrombotic of em-
bolic strokes — C V A), t ik 
negalima imti aspirino, kai 
kraujas išsilieja smegenyse ar
ba vyksta kraujavimas bet ku
riuose kituose organuose. 

Per pastaruosius 20 metų 
yra padaryta daug bandymų, ir 
daugumas gydytoju pripažįsta, 
kad žmonės, turintys 50 metų ar 
daugiau, privalo imti (žinoma, 
jeigu nėra minėtų ar kitų komp

likacijų) 1 tabletę aspirino (325 
mg) kas antrą dieną, arba pusę 
tabletės kasdien. Taip imant 
aspiriną, 44$ rečiau pasitaiko 
širdies atakų. 

Esant neaiškumų dėl aspirino 
vartojimo, reikia pasi tar t i su 
savo gydytoju. 

Norint gauti daugiau informa
cijų apie aspiriną, pa tar iama 
skaityti ..Physician Desk Refe-
rence" — 1993. arba „Prophy-
lactic Aspirin and Elderly Popu-
lat ion '" medicinos ž u r n a l e 
„Clinics in deriatric Medicine". 
vol. No. 1, February, 1992. 

Dr. A n t a n a s R a z m a , Sr. 

patikrinimą. Jeigu krūties vėžio 3 metus amžiaus, gali imti 
pasikeitimas yra ankstyvojoj ketvirtadalį ar pusę tabletės 4-6 
stadijoj, tuo pačiu yra didesne kar tus per dieną iki trijų dienų. 

Northvvestern Dental School apsilankius prof. J. Žekoniui (iš kairės): Leonidas 
Ragas, DDS, universiteto dekanas N'orman Olson. DDS. Kauno Medicinos 
akademijos stomatologijos fakulteto dekanas prof Jonas Žekonis ir Harold 
T po--,- nn«; MS. p^n 

Pats pirmasis: „ K a t r a s iš jūsų 
galite pasakyt i pavardes ketu
rių Beetles?" „Tai kiek n a m ų 
j ū s p a s i s t a t e t , p o n a s Bra 
zauskai?" paklausė „Lietuvos 
aido" redaktor ius . Trečiųjų de
batų V. Adamkus nematė , nes 
buvo „ i š t remtas" . „Iš tokių 
smulkmenų gal ima sus idaryt i 
vaizdą, kokiam lygy spauda ir 
televizija... Prieš pirmuosius de
b a t u s m u m s p a v y k o g a u t i 
klausimus, kur ie bus per deba
tus , nes Brazauskui jie buvojau 
pateikt i . Įsivaizduokit, v ienas 
žino, ką jo klaus , ir gali pasi-
ruošt, k i tas nieko". 

Lietuvos valdžia abiems kan
didatams buvo paskyrusi po 
750 ,000 t a l o n ų , p a s i ū l y t a 
a p s a u g a ir au tomobi l i a i iš 
Seimo garažo. St. Lozoraičio 
rinkiminė kampanija visos šitos 
paslaugos a ts i sakė ir nieko 
neėmė. „Dėka jūsų visų, mes 
galėjome leisti sau tai padary t 
ir išeit švarūs iš to visko". 
Didžiausios išlaidos buvo Lietu
vos spauda ir televizija. Pavyz
džiui, buvo paruošę 15 minučių 
programą apie Stasį Lozoraitį, 
kad supažindintų Lietuvą su 
juo, nes kaip nors reikėjo pa
siekti kaimą. Kauno televizija 
paprašė 6 dol. už kiekvieną 
sekundę. Reikėjo mokėti ir laik
raščiams. „Taip grei ta i išmoko 
iš amerikiečių, kad tiesiog buvo 
nuostabu. Kiekvienas straipsnis 
visoj Lietuvos spaudoj, ku r mes 
bebuvom, kiekviena eilutė buvo 
sumokėta" . Tokios buvusios 
sąlygos, kuriose reikėjo tvarky
t is ir labai grei tai or ientuot is . 

Baigdamas savo pranešimą, V. 
Adamkus pastebėjo, kad, j i ems 
atvažiavus į Lietuvą, turėjo vos 
t ik 10% balsų, tač iau balsai 
kiekvieną dieną augo, ypač 
miestuose ir t a rp inteligentijos. 
Pralaimėjimas buvo ūk in inkų 
tarpe, nes pr i t rūko laiko pla
tesnei informacijai. Žmonės 
ūkiuose ne t ik vargsta , bet ir 
yra išsigandę, kaip kad t a s 
senelis pasakė: „ O , k a s m a n e 
apgins?" Jeigu Stasio Lozoraičio 
r i n k i m i n ė k a m p a n i j a b ū t ų 
turėjusi dar 3-4 savai tes laiko, 
t ikr iausiai būtų prisivijusi A. 
Brazauską. Atmetus 15% lenkų 
ir rusų balsų, kurie 80% balsavo 
už A. Brazauską, pada l inus 

APIE S A V A I T E S V A R D U S 

Vienas miestas tu r i Kauno 
vardą, ki tas vadinasi Šiaul ia i , 
o trečias — pavadintas Palanga. 
Jeigu girdime, kad kas vasaro
jo prie ežero, kyla k laus imas , 
prie kokio. Todėl ežerai ir t u r i 
vardus. Ne ki ta ip y ra ir su 
savaitės dienomis. Je igu k a s 
sako. kad pereitą šeštadienį 
buvo meškerioti , arba kad susi
rinkimai bus kiekvieno mėnesio 
pirmą antradienį , k iekv ienam 
aišku, apie kur ias dienas kalba 
eina. 

Mums, l ie tuviams, savaičių 
dienų žinojimas nesudaro jokių 
sunkumų. Firmą diena vadina
me pirmadieniu, an t r a — antra
dieniu ir ta ip toliau. Pap ra s t a s 
dalykas. Bet ne ta ip papras ta i 
yra kitose kalbose. Imkim, kad 
ir anglų kalbą. 

Senovėje, kada buvo garbina
mi stabai, a r gamtos apraiškos, 
saulės reikšmė buvo supras ta ir 
jos garbei šventadienis gavo 
savo vardą. Ir mėnul is buvo 
pagerbtas, tai jam paskir tas pir
madienis. Senų germanų karo 
dievaitis buvo Tiu. Dėl neži
nomų priežasčių jo garbei ati
teko a n t r a d i e n i s . Š i a u r i n ė s 
Europos gyventojų dievai buvo 
Woden. Thor ir Frigga. Liku
siom savaitės dienom ir a t i teko 
jų vardai . S a t u r n a s , v ienas 
graikų dievų, buvo pagerb tas 
šeštadieniu. 

•Jeigu mes pradedame savai tę 
pirmadieniu, tai ang lams sa
vaites pradžia yra sekmadienis . 
Kai mes, visą savai tę dirbo, 
septintą dieną ilsimės, tai ang
lai ilsėdamiesi pradeda savai tę . 
Keista, bet ta ip yra. 

Edm. J a k . 
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8:30-4:00. šeštadieniais nedirba 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra Nesunaudotų straips
nių nesaugo. Juos gražina tik iš 
anksto susitarus Redakcija už 
skelbimų turirų neatsako. Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą 

likusius balsus išeina beveik ly
giomis abiems kandidatams. 
Svarbus ir esminis dalykas yra 
tai, kad išeivija suteikė progą 
Lietuvai pasir inkti . „Lietuva 
pasirinko. Pa t inka , ar nepa
t i n k a , mes tą pasirinkimą 
tur ime gerbti, priimti, žiūrėti, 
kaip Lie tuvai padėt i . Buvo 
žmonių, ypač iš tremtinių, kurie 
su a š a r o m a k y s e sakė: 
„Neapleiskit mūsų, neduokit 
nieko. Jei mes iškentėjom 50 

metų, iškentėsim ir 5". Aš 
asmeniškai su tuo nesutinku. 
M a n a u , negal ime skr iaust i 
žmonių, kurie kenčia. Jiems 
reikia padėti visom galimom 
priemonėm. Pa ts dar neapsi
sprendžiau, kaip tą reikėtų 
daryt, tačiau Lietuvos palikt 
savo vienos valiai, bent aš 
a s m e n i š k a i , n e t u r i u tos 
moral inės jėgos. Tokia tad 
šiandien Lietuva mano akimis". 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 
166 East Superlor, Su lt e 402 

Valandos pagal susitarimą 
Tol. - (1-312)337-1285 

DR. VIJAY BAJAJ, M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 
2434 W. 71 Street, Chicago 

Tol. 312-434-5849 (veikia 24 vai) 
Pirm., antr, ketv.. penkt nuo 12iki3v.p.p. 
10401 S. Roberte Rd., Palos Hlllt, IL 

Tol. 708-598-4430 (veikia 24 vai.) 
Pirm., antr . ketv.. penkt. 4 v.p p — 7 v.v. 

Kab. tol. (312) 585-0348; 
Roz. (312)779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm ir ketv 12-4 

6-9: antr 12-6: penkt 10-12, 1-6 

Kab. tel. (312)471-3300 
V I D A S J . N E M I C K A S , M.D. 

KARDIOLOGAS — ŠIRDiES LIGOS 
7 7 2 2 S. K e d z l e Ava. . 

Ch icago , I I I . 6 0 6 5 2 

Kab. 312-735-4477; 
Rez. (708)246-0067; arba (708)246-6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaafcl Road 
Valandos pagal susitarimą 

Cardlac Dlagnoals, Ltd. 
Marquett« Modlcal Bulldlng 

613? S. Kedzle 
Chicago, IL 60629 

Tol. (312)436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D 
S. PRASAD TUMMALA. M.D. 

širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St. Tel. (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd, 3 v p p -7 v v antrd 12 30-3 v p.p. 
trečd uždaryta, ketvd 1-3 v.p.p.. 

penkt ir šeštd 9 v r.-12 v p p 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzle, Chicago, III. 
Tel. (312)925-2670 

1185 Dundee Ave , Elgln, III. 60120 
Tel. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedzle Ave., CMcigo 
(312) 778-6969 arba (312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robertą Rd., Hlckory Hllls, IL 
1 mylia | vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir krau|0 ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaakl Road. 

Tol. (312) 585-2802 
Valandos pagal susitarimą 

Pi rm, antr. penkt 12-3vp.p. ketv 2-7 v v 
Reikalui esant atvažiuoju ir | namus 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W. 71 «t St. 

Tel. (312) 737-5149 
Vai pagal susitarimą 

Palos Vision Center, 7152 W. 127th St 
Palos Hgts. III Ketv vai 3-6 v v 

Tel. (708) 448-1777 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W 55th St . Chicago. IL 
Tol. (312)476-2112 

9525 S 79th Ave.. Hickory Hills. IL 
Tol. (708) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

Vai 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

antr 1-4 v p p ir ketv 2-5 v p p 
šešt pagal susitarimą 

Kabineto tol. (312) 776-2880. 
Rez. (708) 448-5545 

Tol. kabineto Ir buto: (708)652-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOtti Ave.. Cicero 

Kasdien 1 iki 8 v. v 
išskyrus trec šešt 12 iki 4 vai p p 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgių 
5635 S. Pulaakl Rd., Chicago. IL 

Tol . 312-585-1955 
172 Schlllor St., Elmhurst, IL 60126 

708-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120 

EDMUNDS VIŽINAS, M.D., S.C 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. (prie Ausim) 

Valandos pagal susiiarimą 
Tel. (312) 585-7755 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2454 W. 71 at Street 
(312)434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

ARAS ZLIOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Modlcal Center 

Napervlllo Camput 
1020 E. Ogdon Ave., Sulte 310, 

Napervlllo IL 60563 
Tel. 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tel 312-586-3166 
Namų 708 381 3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 W 83rd St., Chicago. IL 60638 
Vai pirm. ant r . ketv >r penkt. 3-6. 

Šeštadieniais pagal susitarimą 

< 



Ar pasaulis bus kiek 

SAUGESNIS PO 
PASITARIMŲ 

Turbūt nei viena imperija ne
turėjo tiek daug draugų, kaip 
rusiškoji meška. Visi susirūpi
nę, kad tik ji būtų soti ir kad 
koks akiplėša zuikis jos 
nesk r i aus tų ar jai kojos 
neužmintų. Su Stalino palaima 
Hitleris karą pradėjo, ir Rusija 
jam visokias medžiagas siuntė. 
Iš rusiškos rūdos pagamintos 
bombos Angliją daužė. Paskui 
Vakarai atskubėjo, kad Rusija 
tik nesubyrėtų. Šaltojo karo 
metu Amerika įvairius dikta
tor ius rėmė, kad t ik ko
munizmas neįsigalėtų. Į Viet
namo džiungles jaunus vyrus 
siuntė, kad komunistų pavojų 
sustabdytų. Tuo pačiu metu 
finansavo milžinišką fabrikų 
prie Karnos upės statybą, 
kuriuose pastatyti didžiuliai 
sunkvežimiai transkontinen-
tines raketas vežiojo ir Maskvos 
galią demonstravo. 

Kad nuo tų raketų apsisau
gotų, leido bilijonines sumas iš
vystymui „Žvaigždžių karo" 
technologijos. Rusai nenorėjo 
pasiduoti, prasidėjo lenktynės. 
Iš civilinės pramonės visus 
geriausius inžinierius metė į 
karo pramonę. Pramonė ir eko
nomija pradėjo šlubuoti. Vaka
rai, kurie milžiniškas sumas 
išleido, kad nuo tos rusiškos 
meškos apsigintų, dabar rimtai 
susirūpino jos sveikata, kad tik 
meškutė kojų neužverstų. Vaka
riečiai bijojo, kad lietuviai ser
gančios imperijos nesugriautų, 
tad visą laiką ragino tik tartis. 
Bushas buvo į Gorbačiovo 
skvernus įsikabinęs, kad tik jis 
nuo kėdės nenuvirstų, tad delsė 
ne tik su Lietuvos, bet ir su 
Jelcino pripažinimu. 

ŽEMAITIJA IR 
PILĖNŲ MĮSLĖ 

HENRIKAS KUDREIKIS 

Jelcinui valdžioje įsitvirtinus, 
t eko kitą pusę plokštelės 
atversti. Dabar jau jis yra vie
nintelis asmuo, nuo kurio Rusi
jos demokratizacija priklauso, 
tad visais būdais remtinas ir 
šelptinas. Jis nors vaidina 
demokratą ir taikos apaštalą, 
bet tebegamina atomines bom
bas. Jeigu ne bomboms — tai 
kuriam tikslui plutonijų gami
na? Visas reikalas paaiškėjo, 
kai Sibire atominių atlaikų 

atsargas atominių bombų te
be tur i . Bombų gaminimui 
rusams pinigų užtenka, o skylių 
užlopymui kepurę į Vakarus 
atkišę stovi. 

Amerika ir Vakarai, bijodami, 
kad blogesni į valdžią neateitų, 
Jelcino imperialistinių 
pasisakymų negirdi ir stengia
si jį paremti. Lietuvos interesas 
irgi yra, kad Jelcinas išsilaiky
tų, nes kiti, kurie po jo ateitų, 
savaime aišku, būtų žymiai blo
gesni. Imperialistinės jėgos dar 
yra labai stiprios. Jeigu laimėtų 
imperialistinis sparnas, kuriam 
atstovauja karininkija, Rusijos 
Tautinis Sinodas ir daug kitų 
organizacijų, tai jie ne tik kalbė
tų, bet ir bandytų imperiją at
statyti. Tad matome, kodėl šiuo 
momentu Jelciną išlaikyti 
reikia. Tik nežinia, kiek tas 
Vancouverio susitikimas jam 
namuose padėjo. Tarptau
tiniame forume, be abejo, jo 
prestižas šiek tiek pakilo, bet ar 
tai padės jam namie? 

Reikia žinoti, kad rusai yra 
dideli nacionalistai. Jie kaltina 
Jelciną parsidavimu Amerikai 
ir kapitalizmui, nusigrįžimu 
nuo senų rusiškų tradicijų ir 
Rusijos išardymu. Dėl to 
Jelcinas, norėdamas tą nacio
nalistų antpuolį atremti ir šiek 
juos nuraminti, išeina ginti 
rusiakalbių Baltijos kraštuose. 
Čia jis rado visai netikėtą 
sąjungininką JAV valstybės 
sekretoriaus asmenyje. Sekr. 
Christopher net pasakė, kad, 
susitikęs su Rusijos užsienio 
reikalų ministru Andrėj Kozy-
rev Genevoje, jis jį užtikrinęs, 
kad JAV remsiančios visas 
Rusijos pretenzijas. To Jelcinui 
tereikėjo, ir jis įsidrąsinęs 
pradėjo piršti Rusijos ,,Monroe 
doktriną", pagal kurią Rusija 
turėtų teisę palaikyti taiką 
buvusioje Sovietų Sąjungos teri
torijoje. Tai iššaukė JAV LB-nės 
ir visuomenės reakciją. Ame
rikos ir Vakarų politinė ir eko
nominė parama kuriam laikui 
Jelcinui padės, bet Rusija ir jos 
netvarka yra per didelė, kad su 
bilijonu ar kitu būtų galima pa
dėtį pakeisti. Virš Jelcino galvos 
tamsūs debesys renkasi. Priešų 

toliese yra tebeveik iant i 
atominė įmonė. Jelcinas net 
nemirkčiodamas pasakė, kad 
negalima žmonėms darbų atim
ti. Jis puikiai žino, kad su juo 
tik dėl to tariamasi, nes dideles 

1989 m. Viduklėje susirinko 
Simono Stanevičiaus bendrija, 
vėliau tapusi Žemaičių kultūros 
draugijos padaliniu. Bendrijos 
tikslas — saugoti Simono Stane
vičiaus ir kitų krašto žymiųjų 
žmonių a tmin imą , plė tot i 
visapusišką kraštotyros veiklą. 

Pagal „Aitvarą" — Simono 
Stanevičiaus bendrijos metraštį, 
nr. 3, 1992 m. birželio 6 d. į 
Viduklę suvažiavo žemaičiai iš 
Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir 
kitų Lietuvos miestų. Pako
pinėje po Molavėnų ir Ižiniškių 
piliakalnius, jie susirinko į 
Viduklės kultūros namus. Kon
ferencijoje aptar ta „Viduklės 
kraštas Žemaičių istorijoje". 
Praneš imus padarė Romas 
Batūra, Sigitas Lasavickas, Ed
vardas Gudavičius, Antanas 
Girčys ir Bronius Savukynas. 
Is tor ikai , a t s i l i epdami į 
665-ąsias Pi lėnų tragedijos 
metines, bandė iš naujo įminti 
Pilėnų mįslę. 

Pilėnų ieškoma iki šiol. 
Pilėnų vietovardį mini kelios 
vokiečių kronikos. Vygando 
Marburgiečio kronikoje dar 
nurodoma, kad Pilėnų būta 
Trapėnų žemėje. 

Trapėnų ar Trapų vietovės 
XIV a. minimos prie Kauno ir 
Žemaitijoje, žinoma ir 
įvertinama Trapėnų giria, esan
ti kairiojoje Nemuno pusėje 

tankas sprogo. Pasirodo, kad ne- eilės didėja ir savo gretas 
konsoliduoja. Prie gen. Ruckoj 
jungias i kongreso pirm. 
Chasbulatov ir Gorbačiovas, 
kuris ragina naujus rinkimus. 
Horizonte matyti juodi varnai. 

J.Ž. 

Viduklės nemini, bet mini Ra
seinių ir Vaikių žemes — vėly-
vesnius Viduklės kaimynus. 
Netoliese Trapėnų vietovardžiai 
kryžiuočių karo kelių aprašyme 
šiame rajone nurodo ir Žemy-
galą, t.y. žemgalių gyvenamas 
apylinkes. Taigi į šitas vietas, 
kaip ir Paštuvos žemėje, atsi
rado nauji gyve.tojai. Visa tai 
remtų skalviškų Trapėnų kilmę 
ir Žemaitijoje. 

Dėl pačios Viduklės labai 
įdomios Z. Pociaus mintys, 
siejančios Viduklės etimologiją 
su Margirio atsparos centru, 
nurodytu A. Nikžentaičio. 1280 
m. žemaičių ir vokiečių ordino 
prekybos sutartyje Viduklės 
žemė minima greta Kaltinėnų, 
Kražių, Raseinių ir Ariogalos 
žemių. Kryžiuočių karo kelių 
aprašymuose Viduklė yra 
kryžkelėje tarp Raseinių ir 
Karšuvos žemių; čia stovi pilis, 
į kurią subėga visi apylinkės 
gyventojai. Atrodo, kad tai 
Aukaimio pilis, daug kartų 
minėta Petro Duisburgiečio. 
Traplaukį nuo Viduklės skiria 
tik du kilometrai, kas patvir
t ina Z. Pociaus išvadas. Tokia 
Žemaitijos Trapėnų situacija, 
rašo Edvardas Gudavičius. 

Antanas Girčys straipsnyje 
„Garsiųjų Pilėnų beieškant" 
rašo, kad Nemakščių apylinkėje 
yra Molavėnų piliakalnis. Prie 

priešais Viešvilę. Bet Viešvilės Šešuvies pakrantės yra aukštas 
Trapėnai atpuola, nes juos vai- pylimas su griuvėsiais, už jo 
dė vokiečių ordinas. Trapėnų 
t r i kampi s le idžia dary t i 
prielaidą, kad, traukdamiesi 
Lietuvon, skalviai šį vietovardį 
atsineSė tiek į Žemaitiją, tiek į 
Kauno apylinkes. Siedamas 
visa tai su Margirio vardu ir jo 
paminėjimu „Lietuvių Kara
liumi", istorikas Nikžentaitis 
žengė dar vieną žingsnį: „Juk 
Margiris figūruoja ir 1329 m. 
čekų karaliaus žygyje į Žemai
tiją, kur minima Ikonija. Ne per 
toli nuo Ančios, kur susi
duriame su Žemaitijos Trapė-
nais. kur yra Jukainiai ir di
delis Molavėnų piliakalnis". 
Taigi dabartinė A. Nikžentaičio 
darbo hipotezė apsistojo ties 
Žemaitijos Trapėnais ar Trap-
laukiu. 

Prie Kauno šaltiniai mini 
Trapėnų salą Nemune ,,P°iš 
tu vos žemėje". Tai būta skalvių 
kolonijos, taigi ir skalviška 
Trapėnų prie Kauno kilme gali
ma neabejoti. 

Petro Duisburgiečio kronika 

medžių priaugusi didžiulė aikš
tė. Jos ilgis 90 metrų, plotis — 
48 metrai. Tokioje aikštėje ir 
an t pilies gynybinių sienų 
galėjo sutilpti 4000 karių. Pagal 
aikštės dydį, tai didžiausias 
pi l iakalnis Lietuvoje. Tarp 
abiejų Molavėnų piliakalnių — 
tarpas tik 400 metrų. Čia dvi 
pilys su šventa giria ir maldos 
kalnu Jukainiuose galėjo va
dintis Pilėnais. 

Šios žemaičių sritys XIV a. 
kryžiuočių intensyviai buvo 
puolamos: 1329 sudegintas 
Medvėgalis, 1330 žygis į Vaikių 
pilį, 1336 m. į Pilėnus, o kitais 
metais į Viduklės apylinkes, o 
1337 m., tuoj po Pilėnų 
užpuolimo, kryžiuočiai pa
traukė tais pačiais keliais laužti 
žemaičių frontą. Į visus šiuos 
k laus imus tu rė tų atsakyti 
moks l in inka i - a r cheo loga i . 
ištyrę šias vietoves. Tai padaryti 
labai svarbu, nes atgimstančiai 
Lietuvai Pilėnai tampa laisvės 
ir pasiaukojimo simboliu. 

Minėtas „Aitvarų" numeris 
skirtas žymaus bendrijos nario 
Povilo Žyvatkausko atminimui. 
Povilas Žyvatkauskas gimė 
1922 m. rugsėjo 5 d. Raseinių 
apskrity, Viduklės valsčiaus La
takų kaime. Šeimoje augo 9 
vaikai. 1936 m. išlaikė stoja
muosius egzaminus į Raseinių 
gimnazijos III-čia klasę. 
Mokydamasis priklausė Atei
tininkų sąjungai, o nuo 1939 iki 
1940 (rusų okupacijos) Lietuvos 
Šaulių sąjungai. 

Pirmos sovietų okupacijos 
metu vadovavo Raseinių gim
nazijoje veikusiam slaptam atei
tininkų būreliui, kurio tikslas 
buvo palaikyti savo ir kitų tau
tinę sąmonę, ruoštis krašto 
vadavimui. Per savo brolį 
Antaną, Vytauto Didž. u-to stu
dentą, p a l a i k ė ryš ius su 
Lietuvos Laisvės Frontu (LLF). 
1941 m. vasario 16-tą d. su 
bendradarbiais atspausdino, 
šapirografu padaugino ir pla
tino atsišaukimus į tautiečius, 
r ag indamas nepasiduoti 
bolševikų įtakai. Kitą dieną 
Povilą areštavo ir uždarė Ra
seinių kalėjime. 

1941 m. birželio 22, prasidėjus 
vokiečių-sovietų karui, pabėgus 
kalėjimo viršininkui, kaliniai, 
jų tarpe ir Povilas, išlaužė duris 
ir pabėgo. Birželio 23 d. Kauno 
sukilimo metu nuo okupanto 
kulkos ties Prezidentūra žuvo 
brolis Antanas. Vos grįžęs į 
namus, Pov i las įsijungė į 
Viduklės partizanų būrį. 

1941 m. pradėjo studijuoti 
Kauno universitete, Technolo
gijos fakultete. 1943 m., užda
rius universitetą, traukėsi nuo 
vokiečių paskelbtos mobili
zacijos, grįžo į tėviškę. Dalyvavo 
LLF veikloje, vėliau dirbo šta
be, kur ruošėsi būsimai pasi
priešinimo kovai su grįžtančiais 
bolševikais. 

1944 m. lapkričio 23 d., trum
pam užsukęs į namus, pakliuvo 
į bolševikų suruoštą pasalą. 
Areštuotas ir išvežtas pirma į 
Šiluvos, paskui į Kauno kalė
jimą. 1945 m. lapkričio mėn. iš
gabentas į Pečioros stovyklą, 
dirbo Pečioros-Vorkutos gele
žinkelio statyboje. Sąlygos pra
gariškos, palaužė sveikatą. 1947 
m. išleistas laisvėn. Viduklėje 
visi ginklo draugai jau buvo 
žuvę. Iš k a r t o suklastotų 
dokumentų pagalba, vėliau le
galiai dirbo Kauno 1-mosios 
statybos valdybos skyriaus 
viršininku. 1990 m. dėl blogos 
sveikatos išėjo pensijon. 

Nuo 1988 m. buvo Lietuvos 
persitvarkymo Sąjūdžio rėmimo 
grupės nr. 441 įgaliotiniu, bet 
dėl blogos sveikatos vėliau pasi
t raukė. . . Gyvai domėjosi 
Lietuvos istorija ir literatūra, 

AR LIETUVA IR TOLIAU 
PALIEKA RUSIJOS ĮTAKOS 

SFEROJE 
VYTAUTAS ŠEŠTOKAS 

Dažnai didžiosios valstybės 
tarpusavyje sudaro slaptus 
susitarimus, kurie slepiami nuo 
kitų valstybių ir gyventojų, kad 
nesudarytų įspūdžio, jog kažkas 
prekiauja jų galvomis, jiems to 
nežinant. 

Tas buvo praeityje Hitlerio ir 
Stalino laikais. Tą patį darė ir 
sąjungininkai po II pasaulinio 
karo, pasidalindami Europą. 

Paskutiniu metu iškilo aikš
tėn, kad, žlugus komunizmui 
Rusijoje ir Rytų Europoje, Vo
kietija su Rusija vėl pasidalino 
įtaką sferomis. 

Laikraštis „DCL World News 
Update" rašo, kad 1990 m. 
rugsėjo mėnesį tarp Rusijos ir 
Vokietijos Šveicarijoje, Ženevos 

Toliau „CEL World News Up
date", (1992 m.) laikraštis rašo, 
kad Vokietija laikosi susitarimo 
nesikišti į Baltijos kraštus. Skir
tinga teritorija yra Karaliau
čiaus sritis, kur Rusija laiko 
didžiausią dalį savo Baltijos 
laivyno. Rusijos karinė vado
vybė sutinka, kad Karaliau
čiaus sritis būtų apgyvendinta 
vokiečiais, atvežtais iš Rusijos. 

Rusija su Vokietija turi planą 
Karaliaučiaus sritį paversti 
autonomine Rusijos respublika 
su laisva prekyba. Ši naujoji 
respublika dominuos kaip bufe-
rinė valstybė, atskirianti Balti
jos valstybes, Vokietiją ir Len
kiją. 

Karaliaučiaus miestas ateity-
mieste, buvo pasirašytas slaptas j e pasidarys Europos Hong Kon-
susitarimas. Vokietija sutiko 
ekonominiai remti Rusiją dėl 
dviejų priežasčių: pirmiausia 
kompensuoti Rusijai už kariuo
menės atitraukimą iš Rytų Vo
kietijos ir antra, mokėti už 
naujų politinių ir ekonominių 
sferų gavimą Europoje. 

„Rusija už tai sutiko leisti 
Čekoslovakijos padalinimą į dvi 
valstybes — Čekiją ir Slovakiją. 
Taip pat Rusija sutiko, kad nau
joji valstybė, Slovakija, įeitų į 
Vokietijos ekonominę ir politinę 
įtaką. Susitarta, kad ji atei
nančių 10-15 metų eigoje būtų 
inkorporuota į Vokietiją. 

Rusija sutinka ir su Jugos
lavijos teritorijos padalinimu. 
Kroatija ir Slovėnija įeina į 
Vokietijos ekonominę rinką. 

Atsilygindama už tai, Vokieti
ja nesikiš ekonomiškai ir poli
tiškai į Ukrainą, Lietuvą, Lat
viją ir Estiją. Šios valstybės 
palieka Rusijos įtakos sferoje. 
Be to, Vokietija sutinka kom
pensuoti Rusiją ekonomiškai, 
ryšium su šiais susitarimais. 

buvo žymus bibliofilas ir fila
telistas. Priklausė Šaulių ir 
Politinių kalinių sąjungoms. 

Paskutiniuoju laiku rinko 
žinias apie Viduklės rezistencinį 
judėjimą ir norėjo drauge su 
Simono Stanevičiaus bendrija 
išleisti šio krašto rezistencijos 
istoriją. Deja. negailestinga liga 
jį palaužė. 1992 m. rugsėjo 4 d., 
savo 70 gimtadienio išvakarėse 
mirė. 

„Aitvarų" 3 nr. gale įdėtas, P. 
Živatkausko parengtas, Viduk
lės žuvusių partizanų sąrašas — 
iš viso 66. 

gas. Pirmiausia jis aptarnaus 
Rusiją, kaip laisvos prekybos 
sritį taip, kaip Hong Kongas 
dabar aptarnauja Kiniją. Šio 
miesto laisva prekyba, komer
ciniai verslai bankai Karaliau
čių pavers į didžiausią prekybos 
centrą Europoje. 

Šis slaptas susitarimo proto
kolas išėjo aikštėn Vakaruose 
1990 metais. Tačiau apie jį vie
šai niekur nėra kalbama. 

Tuo laiku susitarimu nebuvo 
rimtai tikima ir laikoma, kad 
tai yra nauja paranoja, žlugus 
komunizmui Rytų Europoje. Ta
čiau po dvejų metų šiame 
susitarimo protokole numatyti 
punktai nuostabiai atitinka 
įvykiams šių dienų tikrovėje. 

Ateities politiniai posūkiai ir 
įvykiai Rytų Europoje priklauso 
ne nuo mūsų norų, veiksmų ar 
pageidavimų. Rusų kariuomenė 
tebėra Lietuvoje. Dar neaišku, 
kada ji bus iš ten atitraukta. Ar 
bus vykdomas susitarimas? Ar 
ji iš viso galutinai apleis Lie
tuvą. 

Pačioje Rusijoje vyksta nauji, 
radikalūs politiniai pasikei
timai, kurie neša pavojų dėl 
naujo komunistinio rėžimo 
grįžimo. 

Šie visi ateities įvykiai gali 
turėti neigiamos įtakos Baltijos 
valstybių tolimesnei politikai, 
jų tarpe ir Lietuvos valstybės 
nepriklausomybės egzistencijai. 

• 1991 m. kovo 24 d. Sovietų 
tankai ir šarvuočiai riedėjo Vil
niaus gatvėmis, tuo būdu norint 
užgniaužti Lietuvos laisvės sie
kius ir troškimą ištrūkti iš So
vietų Sąjungos. 

Sol. Irena Milkevičiūtė jspfidinpai atlikusi pagrindinį vaiduMUJ Bellini opero
je „Norma"' sekmadieni, alandžio 18 d. Morton mokyklos auditorijoje 
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Atsimenu, t a s laiškas buvo keturioliktas. Tuoj pa

rašiau ilgiausią atsakymą, pilną degančios širdies plaz
dėjimo, ir skaičiau. Daug sykių skaičiau, o jis buvo toks 
trumpas. Paėmiau visus laiškus, sudėjau ant stalo 
pagal eilę ir suskaičiau. Jis buvo keturioliktas. Tada 
perskaičiau visus nuo pirmojo ligi paskutinio, ir visuose 
pirma neaiškiuose sakiniuose radau tą patį šauksmą. 
Pasiėmęs kalendorių suskaičiau dienas ligi atostogų. 
Jų buvo dar nuostabiai daug. Tada ėmiau ieškoti dvie
jų švenčių, o paskui paprasto šventadienio. Ir jis buvo 
dar už penkių dienų, kaip už vandenyno. Vėl skaičiau 
laišką ir galvojau, kad šeštadienio vakare išvažiuosiu, 
o pirmadienio rytą grįšiu, ir tą dieną nebenuejau nei 
į paskaitas, nei į biblioteką. Aš abejojau, ar 
penkioliktas jos laiškas jau pakeliui. Ji pirmoji pasakė 
tiesiai ir atvirai tą, ką aš atidėliojau ligi atostogų, bet 
abejojau, ar ji išsiuntė dar ir kitą, nesulaukusi mano 
atsakymo. Bet jeigu lauks manojo, aš pats nuvažiuo
siu greičiau, negu jos laiškas ateis. Su didėjančiu 
nekantrumu kiekvieną dieną laukiau laiškanešio ir 
trečiadienio rytą laiškas atėjo. Tik ne jos. bet mano pa
ties, tas, kurį buvau išsiuntęs prieš žaibo blykstelėjimą. 
Varčiau voką, ir joks ženklas negalėjo paaiškinti, kodėl 
jis grąžintas. Trumpas, cheminiu pieštuku užrašytas 
užrašas, kad adresatas tenai nebegyvena, man buvo 
nebylys ir kar tu kėlė šiurpą. Nejučia atplėšiau voką, 
lyg viduj būtų koks paaiškinimas, paskui įsidėjau į 
kišenę, ir tą patį vakarą išvažiavau. 

Jau buvo išaušę, kai atėjau į kalną lipančion gat
vėn ir sustojau prie gelsvo namo. Pusapvaliom, į baroką 

pasinešusiam sienos įlinkime buvo nebylus platus lan
gas, iš vidaus uždengtas lengvutėm langatiesėmis. 
Paspaudžiau skambutį. Duris atidarė šeimininkė ir 
sustojo kaip įbesta. 

— Ak, mano sūnau, — pasakė. 
— Nelaimė? 
— Ak, mano sūnau. Įeik. 
Ji laiptais lipo pirma, o aš iš paskos ir jau žinojau, 

kad tikrai nelaimė atsitiko. 
įsivedė į savo kambarį, paprašė sėsti ir pasiūlė 

kavos. 
— Ne, dėkui, — atsakiau. — Aš noriu pirma išgirs

ti, kas atsitiko. 
— Vargšas kūdikis. 
Jai sunku buvo pradėti pasakoti, ir valandėle sė

dėjome tylėdami. 
— Ne, smerkti jos negalima, — pagaliau prašneko. 

Ji buvo dar tik kūdikis ir tokia nuoširdi. Per tas kelias 
savaites pasidarė man kaip duktė. „Neskambink taip 
daug", sakydavau. ,,Aš trukdau? Gal norėjai atsigulti 
pailsėti". Pasakyk, tada neskambinsiu. Ką kitą dirbsiu, 
arba ir pati atsigulsiu. Gerai?" „Ne", sakydavau, „ne 
dėl savęs. Aš nebežinau, kiek tu valandų per dieną 
skambini!" „Neskaitau. Reikia pustrečių metų pasi
vyti. Mane sunku suvaldyti! Aš užsispyrusi!" — saky
davo, o pati liaunutė, pasiremia ant peties, būdavo, ir 
šypsosi: „Tu nežinai, kokia aš viena. Tik muzika iras, 
o daugiau nieko, nieko. Tik mes tikri, o daugiau tik 
iliuzijos, kurios sudūžta ir po kojų paberia skaudžių 
šukių!" „Bet dar tu turi brolį", sakydavau, o ji tik 
šypsodavosi, pasidarydavo liūdna ir nueidavo skambin
ti. Vieną rytą, atnešusi kavą, radau dar tebegulinčią. 
Ji visada keldavosi anksti , bet ir dabar nemiegojo. 
„Nors vieną kartą protingai", pasakiau. „Dirbus, dir
bus reikia ir pasilepinti". Ji nusišypsojo. Taip pat 
meiliai, kaip visada, bet aš pamačiau, kad tas nusišyp

sojimas buvo kitoks. Šypsosi taip, lyg kas labai labai 
skaudėtų. Greitai pastačiau kavą ir įėjau į miegamąjį. 
Ne, jos veidas buvo kitoks. Ir ji pati kitokia. Ir oras 
kambary buvo kitoks. Tokio kvapo čia nebuvo niekada. 
„Sergi? Kas atsitiko, vaike? — pasakiau ir paėmiau 
už rankos. „Nieko, teta. Praeis. Pagulėsiu porą dienų, 
ir praeis". Ji vėl šypsojosi, bet ranka degė karščiu ir 
akys degė, o lūpos tokios siaurutės, lyg čia gulėtų nebe 
ta pati. „Pakviesiu daktarą", sakiau. „Nereikia, jis pats 
ateis. Aš vakar buvau. Jis liepė gulėti ir šiandien ateis. 
Eik dabar ir palik mane vieną. Aš noriu užmigti. 
Paskum ateik ir pasėdėk su manim". Į vakarą pasi
darė visiškai bloga. „Aš pašauksiu gydytoją", sakiau. 
„Pasakyk, pas kokį buvai, nubėgsiu ir atvesiu. Jis gal 
užmiršo". „Ne. Jis neužmiršo. Jis neužmiršo. Bet, teta 
klausyk. Man kartais pasidaro taip sunku, kad rodos 
nebetenku sąmonės. Tu žinai, kad aš užsispyrusi, bet 
sąmones negaliu išlaikyti. Ji kažin kur pabėga, ir pasi
daro juoda, bet vėl viskas praeina, ir aš vėl matau, kad 
tu čia sėdi. Kaip gera, kad tu čia sėdi". „Aš tuoj einu 
pas daktarą", sakau, o ji: „Dar palauk. Aš norėjau tau 
kažin ką pasakyti. Jeigu sąmonė man nebesugrįžtų, 
pasakyk mano broliui, kad aš jį taip mylėjau, taip 
mylėjau. Man gera, kad tu čia sėdi, ir žinai, ką aš tau 
pasakysiu, jis man ne brolis, ir užtat aš jį taip myliu. 
J is nieko nežinojo, ir atvežė mane čia. J is toks geras 
ir kito tokio pasaulyje nėra. Jis man gyvenimą grąžino, 
ir nepasakė, kad tą padarė iš meilės. J is norėjo, kad 
meilė būtų švari. Meilė dėl meilės, dėl gyvenimo, o ne 
atlyginimas. Ir aš norėjau, kad meilė būtų švari. Dievas 
mato. kaip mano širdis to geidė. Ir aš norėjau, kad 
praeitų vėjas ir nuvalytų debesis nuo dangaus. Ar ne 
taip? Užeina, nuvalo ir nežinai, kad debesų būta. Žiū
ri pro langą ir matai tik dvi spalvas; žalią ir mėlyną. 

(Bus daugiau) 

' 
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KODĖL VACLOVAS 
DAUNORAS PAS MUS 

NEDAINUOJA? 
Jau beveik pusmetis, kaip 

prof. Vaclovas Daunoras, mums 
gerai pažįs tamas so l i s t a s , 
lankosi JAV. bet viešai ne
dainuoja. Ką jis čia veikia? 

Smalsumo pagauti, pateikėme 
jam keletą klausimų. 

— I š tikro, ką J ū s č i a 
veikiate? 

— Lankiau kaip stebėtojas 
Houstono (Texas) Grand operos 
studiją, o dabar tęsiu tą patį 
Čikagos Lyric operoje. 

— Koks tokio s tebėj imo 
tikslas? 

— Studija susidomėjau praei
tais metais, kai teko koncertuoti 
Houstone, Rice univers i te te 
Shepherd School of Music ir 
Rudder auditorijoj su Brazos 
Valley simfoniniu orkestru. 

Ten susipažinau su Houstono 
u-to dainavimo departamento 
katedros vedėja, žinoma daini
ninke Elena Nikolaidi. Besikal
bant pradėjau te iraut is apie 
Houstono bei aplamai Amerikos 
solistų muzikinį-vokalinį išsila
vinimą. E. Nikolaidi paaiškino, 
kad JAV yra prie operų ar uni
versitetų specialios studijos, pro
fesiniai ruošiančios talentin
giausius jaunuolius operos kar
jerai. Baigę dainavimo studijas, 
jie čia intensyviai tobulinasi la
bai aukšto lygio kursuose , 
lankydami šias klases: solo 
dainavimo, kalbų, šiame krašte 
— italų, prancūzų ir vokiečių (ne 
tik kalbų tarties, bet ir pačios 
kalbos — kalbėti, rašyti, versti, 
net supažindinimai su idio
momis), vaidybos, technikos, 
pvz., t am tikro periodo judesiais 
— mokosi vaikščioti, stovėti, sė
dėti įvairių šimtmečių laikotar
piuose, dėvėti tų laikų kos
t i u m u s , g i n k l u s , į v a i r i u s 
reikmenis, papuošalus, net vė
duokles, rankinukus ir pan. 
Mokosi scenos mūšių, dvikovų 
technikos, mimikos , grima
vimosi ir 1.1. Šalia dar ir 
praktiškieji seminarai , pvz.. 
t echniškas p a s i r u o š i m a s 
perklausoms, operos režisūrai, 
dirigavimui ir kt. 

— A r į studiją gali patekti 
kiekvienas, ar daroma at
ranka? 

— Houstono opera iš t isus 
metus ieško ta lent ingiausių 
JAV7 dainininkų. Šiais metais iš 
500 buvo atrinkti t ik trys. Visi 
jie j a u buvo ba igę solo 
dainavimo studijas. Atrinktieji 
nebevadinami s tudenta is ar 
mokiniais, bet studijos nariais. 
Jie gauna 1.400 dol. mėnesines 
stipendijas bei įvairias pra
gyvenimo lengvatas. Studijos 
l ankymas y r a g r i e ž t a s ir 
r e i k l u s . Ap le idęs ke l i a s 
pamokas, išrinktasis be jokių 
atsiprašymų atleidžiamas. Bai
gusiej i tokią s tudi ją t u r i 
didesnę galimybę patekti į di
džiąsias operas kaip solistai. 
Kiekvienais metais į du studi
jos koncertus suvažiuoja įvairių 
operų teatrų agentai ir renkasi 
jiems reikalingus dainininkus. 
Esu labai nus t eb in ta s tiek 
Houstono, tiek Čikagos Lyric 
operų studijų nuotaika, kuri yra 
be galo geranoriška ir demokra
tiška. Santykiai tarp studijų 
vadovybių, režisierių, dirigentų 
ir studijos narių yra takt iški ir 
draugiški. N'iekas nerėkauja, 
nesikolioja. nesinervina. Tai 
tikrai labai dalykiška ir rimta 
atmosfera, todėl ir darbo 
rezultatai yra labai aiškūs ir 
aukšto lygio. 

— Kaip sekėsi susikalbėti? 
Angliškai? 

— Mano anglų kalba dar silp
noka, bet visur susikalbėjau i-
tališkai - tai jų studijų nuo
pelnas! Oaš. besitobulindamas 
LaScallos panašioj studijoj, 
pusėtinai pramokau itališkai. 

— Ar galėtumėt čia įgytas 
žinias panaudoti Lietuvoje? 

— Mano pagrindinis tikslas ir 
buvo — čia atvažiuoti, visas 
žinias parvežti Lietuvai ir ban
dyti ten panašią studiją įsteig
t i . Pe rna i gr įžęs šią idėją 
papasakojau Vilniaus operos ir 
baleto meno vadovui Juozui Sir-
vinskui ir tuomet buvusiam 
Švietimo ir Kul tūros ministrui 
Dariui Kuoliui. Juodu šiai min
čiai labai pri tarė, juoba, kad aš 
jau turėjau kvietimą į Houstoną 
ir ki tas operas dalyvauti ste
bėtojo teisėmis jų studijų kla
sėse. Iškilus amžinai finansinei 
problemai, m u s sušelpė Lietu
vių Fondas(ir jo dėka atsidūriau 
JAV, j au ne kaip solistas, bet 
kaip mokinys. 

— Ar tikrai panaši studija 
būtų Lietuvai reikalinga? 

— Ne tik reikalinga, bet ir 
b ū t i n a . Lietuvoje ir visoje 
buvusioje Sov. Sąjungoje tokių 
mokslų nėra. Tiesa, mūsų kon
servatorijoje y ra operos studija, 
tačiau nei kokybiškai, nei me
todiškai neprilygsta čionykš
tėms. Viskas juk buvo planuo
j a m a iš Maskvos ir nieko 
naujesnio nebuvo įmanoma 
įvesti. Dabar, nepriklausydami 
nuo „centro", galėtumėm įkur
ti savąją studiją ir profesionaliai 
ruošt i mūsų j a u n u s daini
ninkus. Juk j au dabar netekome 
apie 20 dainininkų, kurie net iš 
antro kurso išvyko į Europos 
studijas ir t e n jau sėkmingai 
dainuoja operose. Plačiai atsivė
rus var tams į užsienį, mūsų 

operai gresia pavojus netekti 
pačių talent ingiausių solistų. 

— Je igu pavyktų Lietuvoje 
tokią studiją įs teigt i , a r turė
tumėt pakankamai pas i ruo
šusių profesorių, dės ty to jų? 

— Žinoma, tokia studija pra
džioje būtų gana miniatiūrinė, 
dėl tų pačių nelemtų finansinių 
problemų. Vis dėlto mūsų kon
servatorijoje y ra tikrai gerų pro
fesionalų. Na , o jeigu Vakarai 
siunčia pedagogus Lietuvos 
mokytojams tobulint i , galė
tumėm t ikėt is panašių APPLE 
(ar M APPLE) sulaukti ir stu
dijoj. Mums gi labai svarbu, kad 
jauni dainininkai liktų Lietu
voj, kad jie. čia pat vietoje, gau
tų tokį pat tobulinimąsi, kurio 
ieško Vakaruose. 

— D a b a r , kai Lie tuvoj t a i p 
s u n k u gyven t i ir taip v i skam 
t r ū k s t a lėšų, a r Į m a n o m a , a r 
a p s i m o k a svajot i apie tokią, 
net , s a k y t u m ė m , e sk t rava -
gan t i šką idėją? 

— Yra toks pasakymas: per 
marą ir badą kažkas tampa tur
tingu. Kaip sunkios bebūtų ma
terialinės a r politinės sąlygos. 
visuomet reikia žiūrėti į ateitį. 
ypač kultūrinėj srity. Mūsų tau
tos didžiausias ginklas, jos iš
likimas kaip tautos, yra jos 
kultūros lygis. Tai jau įrodė 
mūsų dramos teatrai , išgarsėję 
Vakaruose. Pakėlę savo operos 
lygį, dar ryškiau įsijungtumėm 
į bendrą Vakarų pasaulio kultū
rą. Todėl norėčiau tikėti, kad 
mūsų naujoji valdžia, besi
rūpindama visais krašto eko-
nomniais negalavimais, nepa
mirš ir kultūros. 

— Manytumėt , kad č ia be
b ū d a m a s , u ž m e z g ė t e įdomių 
ir naudingų pažinčių? 

— Dar praei ta is metais, be 
minėtos E. Nikolaidi. susi
pažinau su Houstono Grand ope
ros genera l in iu direktorium 
David Gockley. tos pačios ope
ros a d m i n i s t r a t o r i u m Axel 
Joliet, menadžere Gayletha Ni-
chols ir dir igentais — Fritz 
Kraeger. Brazio u-to simfoninio 
orkestro ir Houstono u-to or
kestro dirigentu, su kuriuo teko 
dainuoti. 

įdomi pažintis įvyko su Hous
tono Rice u-to Shepherd muzi
kos mokyklos rektorium Mi-
chael Hammond. Jis taip pat 
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CLASSIFIED GUIDE 

Susitikimo Lietuvos ir Illinois universiteto dekanų metu. Iš kairės sėdi: prof. Danguolė Vitkuvienė, 
Kauno Medicinos Akademijos stomatologijos fakulteto dekanas prof. Jonas Žekonis, prof. Nijolė 
Remeikiene. DDS: stovi — Leonidas Ragas, DDS, asist. prof. Lina Tharp, DDS, Illinois un-to Dantų 
gydytojų mokyklos dekanas Allen Anderson. Susitikimas įvyko š.m. vasario 26 d. 

yra Prahos tarptaut inio muzi
kos instituto rektorius, geras 
Havelio draugas ir Rostropo
vič iaus kolega, pa t s gi — 
violenčelistas ir dirigentas. Ži
noma, teko pažinti visus studijų 
dėstytojus tiek Houstono, tiek 
Čikagos Lyric operoje, kurioje 
j a u ir seniau turėjau ryšių. 

Su visais užsimezgė šilti san
tykiai ir viltys pasimatyti bei 
bendradarbiauti čia. Amerikoje, 
a r net Lietuvoje. Beje. Houstono 
studijos bosas ir baritonas pa
reiškė norą atvažiuoti į Lietuvą 
kai kurioms rusų operos kla
sikinėm partijom pasiruošti, 
jeigu nuo ateinančių metų pana
šią studiją tu rė tumėm. 

— Kodėl rusų , o ne lietuvių 
o p e r ų ? 

— Deja, dar netur ime žymių 
lietuviškų operų, kurios būtų 
statomos pasaulyje. Tuo tarpu 
per penkiasdešimt metų sve
t imoji va ldž ia ge r a i mus 
supažindino su rusų opera. 

— Ar t eko d a b a r koncer 
tuo t i H o u s t o n e , k u r i a m e il
gė l iau b u v o t e ? 

— Turėjau trumpą koncertą 
universitete, vėliau perklausą 
Houstono Grand operos ir Rice 

u-to Shepherd muzikos mo
kyklos nuostabioje salėje. Ten 
man pasiūlė dalyvauti ..Mas-
t e r " klasėje. Maždaug pusva
landį dainavau, parodžiau, ką 
sugebu, o paskui dainavo tos 
mokyklos ketur i bari tonai , 
kuriems privaloma pareikšti 
kritiką. Daviau keletą pastabų. 

— O ka ip Čikagos Lyric 
ope ro j ? 

— Joje studija ruošėsi ke
lionei į Paryžiaus muzikos aka
demiją su trimis programomis. 
Vienoje yra Boriso ir Suiskio 
scena iš Boriso Godunovo 
operos. Studijos direktorius, 
pats bosas, repeticijų vadovas 
Mr. Foldi manęs paprašė pasi
klausyti solistų rusų kalbos tar
ties ir pakoreguoti jų dikciją. Be 
to, norėjo sužinoti, kokį aš įsi
vaizduoju Boriso ir Šuiskio san
tykį. Kažkaip jų plane caras ir 
bojar inas atsidūrė viename 
lygyje. Patariau Borisui at
sisakyti smulkių judesių, būti. 
tarkim, ereliu, o Šuiskiui. tam 
bajorų rūmu intrigantui , pa
siūliau gyvatės įvaizdį, no
rinčiam visur nepastebimai pra
slinkti ir įgelti. Malonu, kad 
mano pastabos buvo priimtos. 

— Ar š i o s k e l i o n ė s p l a n e 
b u v o t ik H o u s t o n a s ir Č ika 
g a ? 

— Turėjau kviet imus į Metro-
politano operos studiją. į Jul-
liardo muzikos mokyklą ir į San 
Francisco. Deja. dėl tam t ikrų 
p r iežasč ių t e n n e b e g a l ė j a u 
nuvykti . 

— Ar H o u s t o n o ir L y r i c 
o p e r ų s tud i jų ž i n ių u ž t e k t ų 
L i e t u v o s s tudi ja i į s t e ig t i? 

— Visiškai . Jos mažai ski
riasi. Atrodo, ir k i t u r d i rbama 
panašiai. Vedžiau užrašus , ga
vau didžiulį pluoštą medžiagos, 
jų darbų p l a n u s , pažinau darbo 
sistemą bei metodus . O dabar , 
su profesūra gerai susipažinus, 
pasikei tus adresa i s , nesunku 
būtų ir to l i au bendrau t i bei 

' "A~tf '' 
papildyti i šk i lus ius t rūkumus . 

Šia p roga turiu" š i rdingai 
padėkoti m a n e p a r ė m u s i a m 
Lietuvių Fondui , globojusiems 
Birutei bei R imtau tu i Vizgir-
dams Houstone , ir visai Hous
tono l ietuvių visuomenei , kur 
buvau t a ip ši l tai ir draugiškai 
priimtas. Norėčiau t ikėti , kad 
čia s u k a u p t a s ž inias ir pat i r t i s 
pasiseks įgyvendin t i Tėvynėje. 

Kalbėjosi D a l i a S r u o g a i t ė 

i ^ L . INTERNATIONAL 
\^F/ TRAVEL CONSULTANTS 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus 

CARGO — siunčiame oro linija 
; kitus pasaulio kraštus 

Žaibai* 
žemiausiomis kainomis. 

^ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu į namus 
Lietuvoje per 10 darbo dienų. 

9S25 South 79th Avanua 
Hlckory HIH, Illinois 60457 
Trt. 708-430-7272 

223 Kalvarijų gatv* 
Vilnius, Uatuva 

Tatofonal: 77-76-97 Ir 77-83-92 

Ii 
Mammography — It could save your life 

i 

2701 West 68th Street 
Chicago. Illinois 60629 '882 

$77.00 Mammography Screening Program 

J a l a n d ž i o m ė n . Sv. K r y ž i a u s l igon inė s i ū l o p a p i g i n t ą m a m o g r a f i j o s 
p r o g r a m ą . N o r i n t p a s i n a u d o t i šia mažesne k a i n a , r e i k i a k r e i p t i s į l i g o n i n e 
s u s i t a r i m u i . Šį $77 „ m a m m o g r a p h y s c r e e n i n g " p r o g r a m a s u s i d e d a iš: 
a p ž i ū r ė j i m o , rad io logo in te rpre tac i jos ir d u o m e n ų p r a n e š i m o j ū s ų g y d y t o 
j u i . Sv . K r y ž i a u s l i g o n i n ė t u r i nau jaus ią , š i a m a p ž i ū r ė j i m u i s k i r t ą , a p a 
r a t ū r ą . L i g o n i n ė s mamogra f i jos s k y r i u s y r a a k r e d i t u o t a s „ A m e r i c a n Col-
lege of R a d i o l o g y " i r „ A m e r i c a n C a n c e r S o c i e t y " . P a s k a m b i n k i t e Š v . 
K r y ž i a u s l i g o n i n e i š i a n d i e n , tel. 312-471-5605 ir u ž s i s a k y k i t e d a t ą 
s a v o m a m o g r a m a i . 

„American Cancer Society" pataria: moterys virš 35 metų turėtų pasidaryt 
mamogramą prieš 39-tuosius metus ir kas antri metai tarp 40-49 metų; 
50-ties ir vyresnėms moterims patartina mamogramą pasidaryti kasmet. 

Holy Cross Hospital iš owned and operated by the Sisters of St. 
Casimir. 

MISCELLANEOUS REAL ESTATE 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu 

ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS „ 

10%—20°/o—30% pigiau mokėsit 
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
oas mus 

F R A N K ZAPOLIS 
3208V2 W e s t 9 5 t h Stret 
T a i . ~ ( 7 0 8 ) 4 2 4 - 8 6 5 4 

(312 ) 5 8 1 - 8 6 5 4 

ZIGY CONSTRUCTION 
Gerai ir pigiai atlieka namų remontus; 
virtuvės, vonios kambarius. ..siding", 
..tuckpointing", cemento ir dažymo 
darbai, porčiai, langai ir kt. 

Tel. 312-471-5292 

GREAT 
PARDUODA 

Moving—Kraustymas 
Profesionalus patarnavimas pri
einamomis kainomis, jums patogiu 
laiku. Draudimas garantuotas. 
Kreiptis: G e d i m i n a s : t e l . 
312-925-4331 

L A I K O P A G R Ė B S T A I 
Vladas Kulbokas 

Atsiminimai 

Kritikos apžvalgų knyga ir re
cenzijos: Alksnėnų Madona; 
kankinys kun. J . Dabrila; 
suvalkiečių ūkis — sodyba, darbai, 
darbininkai, valgiai; šeimos istorija 
— studijos, mokytojavimas 
Plungėje, Pasvaly, Vilniuje; 
gyvenimas Austrijoje, Vokietijoje, 
Amerikoje; darbas „Lietuvių Encik
lopedijoje". Kaina su persiuntimu 
10 dol . Illinois gyventojai dar pri
deda 64 et. Valstijos mokesčio. Už
sakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 

Chicago, IL 60629 

RE/MAX 
REALTORS 

(312) 586-5959 
(708) 425 -7161 

RIMAS L STANKUS 
• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba' 
• Nuosavybių įkainavimas vaitui 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida.' . _ 

N E W HOME FOR S A L E 
in Lemont — „Old Derby Estates" 
Brick Forester, 4 bedrooms. For in-
fo. Call 708 -599-2864 

FOR RENT 

Išnuomojamas mažas 31/2 kamb 
butas Brighton Parko apyl. Pagei
daujami suaugę. 

T e l . 312 -523 -0148 

HELP VVANTED 

„Landscaplng" kompanija VVashlng-
ton, D.C. ieško darbininko sodų, 
darželių, gėlynų priežiūrai Pradžiai $6 
į vai. Būtina turėti darbo leidimą. Skam
binti: Alex Škirpa, 202-244-2373. 

U.S. SAVINOS BONOS 
THE GREAT AMERiCAN INVESTMENT 

Lietuvos Vaikų Viltis N U O Š I R D Ž I A I DĖKOJA 

dr. Vyteniui Grybauskui. 
dr. Irenai Skiriūtei-Jurįonienei, 

dr. Kastvčiui Jučui, 
Irena Juškienei, 

Aldona Kaminskienei, 
dr. Teresei Kazlauskienei, 

dr. Petrui Kisieliui, 
dr. Algiui Pauliui, 

dr. L. D. Petreikytei, 
dr. Romuldui Povilaičiui, 

dr. Leonui Seibučiui, 
dr. Linui Sidriui, 

už suteikiamas įvairiopas paslaugas Lietuvos vaikams, at
vykusiems gydytis j JAV Shriners ligonines. Lietuvos vaikų 
ir motinų vardu tariame Jums jausminga lietuviška AČIŪ! 

VIENA KNYGA — VIENAS DOLERIS 
ŠIAS KNYGAS GALIMA GAUTI 

„DRAUGE' :»» 

VYRAI KLYSTKELIUOSE, asmenų biografiniai prisiminimai. 
Dr. Juozas Prunskis. 307 psl. 

AIDAI TARP DANGORAIŽIŲ, romanas. O. Nendrė. 365 psl. 
G Y V E N I M O VINGIAIS, atsiminimai. Dr. Kalvaitytė-Kar-

velienė. 360 psl. 
ŠV JONAS BOSKO, jo asmuo darbai ir auklyba. Kun. J . Le-

moyne. 751 psl. 
NAKTIS, trijų veiksmų drama. J. Gliaudą. 85 psl. 
DABARTIES SUTEMOSE, žvilgsnis Į dabartį. Bronius 

Zumeris. 187 psl. 
BENAMIAI , atsiminimai. J. Mikelionis. 213 psl. 
jLŪŽĘ TILTAI, romanas. Pr. Naujokaitis. 237 psl. 
P O DAMOKLO KARDU, romanas. An. Kairys. 219 psl. 
DAIKTAI KASDIENINIAI, eilėraščiai. A. Baronas. 71 psl. 
P IRMASIS STEBUKLAS, novelės. Azorin. Vertė P. Gaučys. 

197 pls. 
LIKIMO ŽAISMAS, romanas. H. Lukaševičius. 231 psl. 
VYTAUTAS T H E GREAT. Dr. J. B. Končius. 211 psl. 
RAUDONASIS SIAUBAS, nugalėtoje Vokietijoje. Sabik-Vo-

gulov 103 psl. 
T R Y S ŽODŽIAI . Juozas Švaistas. 176 psl. 
OŠIANČIOS PUŠYS, novelės. H. Mošinskienė. 177 psl. 

P a s t a b a . Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti, 
užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir persiun
timo išlaidos. 

i 



LAIŠKAI 
DRAUGO SVEIKATOS 

SKYRIUS 

Visi, kurie skaitote „Draugo" 
Sveikatos skyrių, esate paste
bėję naujus teigiamus pasikei
t imus. 

Pirmiausia yra sveikint inas 
straipsnių įvairumas. Gydytojai 
- konsultantai , kurie a tsako į 
Sveikatos klausimus, yra įvairių 
medicinos sričių specialistai. 
Redaktorė Danutė Bindokienė 
savo pastangomis ir pasiryžimu 
sugebėjo šiam skyriui duoti 
naują formatą ir turinį. Tei
g i a m a s r e i š k i n y s y r a p r i 
traukimas daugiau ir įvairesnių 
sričių medicinos gydytojų. 

„Draugo" skaitytojai jau įver
tino jos pastangas ir ki tuose 
la ikraščio skyr iuose , k u r i ų 
pažanga yra sveikintina. 

Vytautas Š e š t o k a s 
Los Angeles, CA 

PADĖTI REIKIA, 
MOKYTI - NE! 

Perskaičius dr. Rimvydo Sid-
rio straipsnį, norėčiau pasidalin
ti ir savo nuomone. 

Mano akyse palyginimas būtų 
šitoks: tėvai užaugina vaikus, 
vaikai išeina iš namų ir gyvena 
savo gyvenimą. Subrendę, paau
gę vaikai gyvena pagal savo 
pasisemtus patyr imus ir filo
sofiją, kuri gal nesutampa su 
tėvų norais ir filosofija. Tėvai 
vis perša savo idėjas, filosofiją, 
n o r u s savo s u a u g u s i e m s 
vaikams, o vaikai, to nepai
sydami, sau patenkint i gyvena. 

Nors nelabai t ikslus palygi
nimas, man atrodo, kad Ame
rikos lietuviai jaučiasi ka ip 
demokratijos „tėvai" , kur ie vis 
nori išmokyt Lietuvos lietuvius, 
kaip gyvent ir galvot. O Lietu
va — subrendusi tauta : piliečiai 
perėję skirtingus išgyvenimus ir 
tu r i skirtingą filosofiją. Man 
atrodo, kad laikas Amerikos 
lietuviam, kaip tėvams, kur i e 
nesupranta a r nesut inka su su
a u g u s i ų va ikų t r o š k i m a i s , 
pagaliau „nuleist r a n k a s " ir su 
pagarba palinkėt Lietuvos lietu
viams laimės bei sėkmės, j iems 
keliaujant pasir inktais keliais . 

Jeigu Lietuvos lietuviai norė
tų pagalbos, ar pas i tar t , aš 
manu, jie žino, kad Amerikos 
lietuviai pasiruošę ir norėtų 
padėt — tik reikia paprašyt . 

Dr . Dalia G a r ū n a i t ė 
S a d a u s k i e n ė 

Wheaton, IL 

AR TIKRAI JAU DARBAS 
BAIGTAS? 

Okupacinė Rusijos kariuo
menė nenoriai t r auk ias i iš 
Lietuvos. Todėl lietuvių išeivijai 
dar reikia budėti, kol visi sovie
t iniai generolai, pulkininkai ir 
k i t i k a r i n i n k a i su savo 
šeimomis ir visais eiliniais 
k a r e i v i a i s i š s i k r a u s t y s iš 
Lietuvos. Bet kokiu atveju jų 
pas i l ik imas Lietuvoje, kaip 
kolonistų, nepageidaujamas. 

Gerai, kad Americans for 
Lithuanian Freedom veikėjai 
ragino siųsti telegramas prez. 
Clinton, kad susitikimo proga 
su Jelcinu Kanadoje primintų 
n e a t i d ė l i o t i n ą Rusi jos ka
r i u o m e n ė s a t i t r a u k i m ą iš 
Lietuvos ir kitų Baltijos valsty
bių. Su nusivylimu skaitėme 
pranešimą „Balsas tyruose" 
(„Draugas", bal. 1 d.), kad buvo 
pasiųsta t ik 35 telegramos 
vietoje kelių šimtų. Tas parodo 
mūsų v i suomenė je žmonių 
nebejautrumą, abejingumą ar 
nerangumą Lietuvos gyvybi
n i a m r e i k a l u i . Ar mūsų 
šauksmas jau turėtų nutilti, kai 
Lie tuvos nep r ik l ausomybe i 
nepraėjo pavojus iš imperialis
t inės Rusijos? 

Dar y ra Amerikoje du or
ganizuoti veiksniai , kurie gali 
politiniai reikštis , tai LB ir 
ALT. Tad jų pareiga ir labiau 
a t i t i n k a m a i ve ik t i . E s a n t 
reikalui, ypač turė tų pasireikš
t i JAV LB krašto valdybos ra
ginimu visos apygardos i r 
a p y l i n k ė s , s i ų s d a m o s savo 
valdybų vardu raštus a r tele
g r a m a s p r e z i d e n t u i , sena
toriams, kongresmanams. Tai 
gal būtų paveikesnis būdas 
negu asmeniškos telegramos. 

J u o z a s N a v a k a s 
, Gulfport, FL 

„OPOZICIJA" ATGIJO 

Tą pačią dieną (balandžio 9 d.), 
kai „Drauge" išspausdintas VI. 
R. lyg ir nekrologas „Opozicijos" 
laikraščiui, pavadintas „a.a. 
la ikrašt is Opozicija", gavau 
siuntinėlį retesnių laikraščių iš 
Lietuvos, tarp kurių buvo ir 
naujas — 1993 m. penktasis 
„Opozicijos" numeris. Kaip VI. 
R. buvo citavęs, „Opozicija" 
nesirengė mirt i , o padaryti t ik 
„ilgesnę per t rauką" ir tą žygį 
motyvavo f inans in ia i s sun
kumais. 

Ta „ilgesnė per t rauka" , iš 
tikrųjų nebuvo tokia ilga, nes 
„Opozicija" atgaivinta po dviejų 
mėnesių. Kaip rašoma naujame 
numeryje, laikraštį atgaivinti 
paskatino skaitytojų laiškai ir 
gautos aukos. Toliau redakcija 
taip sako: 

„Pradėdami „Opoziciją", prieš 

pusantrų metų rašėme: „Val
džia nekritikuojama genda. De
ja, t a i t inka ir mūsų visų iš
r inkta i dabartinei Seimo dau
gumai, ir naujajai Vyriausybei, 
tad „Opozicija", džiaugdamasi , 
kad ir mažu žingsneliu į priekį, 
į demokratiją, nesirengia at
sisakyti kritikos valdžios vyrų 
adresu, juo labiau, kad mes — 
nepar t in is la ikraš t is . Nega
lėsime nekrit ikuoti ir dabart i 
nės dešiniosios opozicijos, ypač 
todėl, kad ši, suversdama savo 
k l a i d a s d a b a r t i n e i S e i m o 
d a u g u m a i ir V y r i a u s y b e i , 
trukdo ryžtingai žengti į priekį. 
Nepaliksime be kri t ikos ir kai
riojo ekstremizmo". 

Beje, „Opozicijos" nr . 5 y r a 
per pusę mažesnės apimties ir 
pirmame puslapyje didesnėmis 
raidėmis akcentuoja, kad tai y r a 
„Nepartinis, kri t inės mint ies 
laikraštis". Anksčiau toje vieto
je buvo rašoma, kad laikraščio 
steigėjas y ra rašytojas Vyt . 
Petkevičius ir Co. (dabar t a i 
minima paskutiniame puslapy
je mažomis raidelėmis. 

Ed . Šulai t is 
Cicero, IL 

AR NE ŠAUKŠTAI 
PO PIETŲ? 

Ankstyvesniame „ D r a u g o " 
numeryje, o dabar v iename ry
t i n i o p a k r a š č i o l a i k r a š č i o 
numeryje yra praneš ta , kad 
JAV Federalinio teismo N.Y. 
apygardos, kr iminal inio sky
r i a u s p r a n e š i m u , b u v u s i o 
„Kasos" direktoriaus, Vytau to 
Vebeliūno, bylos svars tymas 
birželio 1 dieną. 

Man kyla k laus imas , kodėl 
buvo p r ie i t a p r ie „ K a s o s " 
indėlių neteisingo naudojimo? 
Be „Kasos" Valdybos, buvo 
sudaryta ir Taryba iš žinomų 
v i suomene i a s m e n ų . I šią 
Tarybą įėjo Lie tuvių Bend
ruomenės ir Lietuvių konsula
to nar iai . Pr is imenu pagarsin
tą „Kasos" Valdybos ir Tarybos 
nar ių suvažiavimą „Marco Is-
land" saloje. Be poilsio, čia buvo 
ka lbama ir apie „Kasos" admi
nistravimą. Išeitų, kad „Kasos" 
Valdyba ir Taryba buvo užliū
liuota gražiais pr iėmimais ir 
maloniai praleistu la iku: ka ip 
Homero „Ilijadoje". 

Taip pat manau , kad prie 
„Kasos" likvidavimo, indėlių 
ne tvarkingo admin i s t r av imo 
prisidėjo ir daugiau asmenų. 
Tikėkime, kad teisme viskas iš
aiškės ir ka l t in inka i bus nu
bausti . 

J o k s t e i s m a s n e a t i t a i s y s 
padarytos moralinės skr iaudos 
„Kasos" indėlininkams ir lietu
vių vardui. 

Antanas P a u ž u o l i s 
Chicago, IL 

S K U L P T Ū R O S J A U 
SUKURTOS 

Kovo 29 d. įvykusiame S. Da
r i a u s ir S. Girėno skulptūrų ap
t a r i m e dalyvavo s k u l p t ū r ų 
komisijos pirmininkas A. Nas-
vyt is , skulptoriai G. Kara l ius , 
R .Ant in i s , S. Kuizinas, archi
t e k t a s A. Mikėnas. Kaip pa
stebėjo skulptorius R. Ant inis , 
i š visų konkursui p a t e i k t ų 
p r o j e k t ų , t ik J. S l i v i n s k a s 

surado geriausią architektūros DRAUGAS, ant radienis , 1993 m. Balandžio mėn. 20 d. 
ir skulptūros santykį. Skulp-
torius G. Karalius pasidžiaugė, . 
kad prieš karo sumaištį suma
nytas paminklas išvys dienos 
šviesą. Tai rodo, kad jis buvo 
genialiai sumanytas B. Pun-
džiaus. Jau ruošiamas jubilie
jinių renginių planas S. Dariaus 
ir S. Girėno skrydžio per Atlan
tą 60-mečiui paminėti Kauno 
mies te ( „ K a u n o D iena" , 
04.01.93). 

KUO GREIČIAUSIA T' 

„Draugo" Nr. 63 , balandžio 
mėn. 2 d., 1993 m. puikiai pa
rašytas vedamasis „Ir m u m s 
reikėtų pasekti jų pavyzdžiu", 
pasirašytas D.B. 

Tačiau tame pačiame numery
je, pirmame puslapyje, radau: 
„Kongresmanai prašo..." Kodėl 
„kongresmanai"? O kas būtų, 
jei tai būtų ne vyrai, o moterys, 
Kongreso atstovės? Kaip jos 
būtų pavadintos? „Kongresvvo-
manai"? „Kongresomanės") 

Tame pačiame puslapy yra 
„JAV kongreso nariai informa-
vosi apie..." Ar jie „patys save 
informavo"? O gal domėjosi, 
teiravosi, buvo supažindinti su 
dabart ine Pabaltijo padėtimi? 

Neseniai kituose „Draugo" 
puslapiuose mačiau žodį „prog
nozuoja" . I šve rč i au d a u g 
angliškų žodynų, n iekur ne
radau „to prognose"! Yra „prog 
nosis", yra „prognosticate". 
Taigi, „ l ie tuviška i" re ikėtų 
rašyti „prognostikuoja"... 

Tai gal geriau l ie tuviškus žo
džius pradėti naudoti? O gal ir 
ilgai laukti neapsimoka? Sėk
mės! 

Evelina Masiokienė 
Aurora, Colorado 

P A D Ė K A 
A.tA. 

ALDONA PALTAROKAITĖ 
KUBILIENĖ 

Mūsų brangi Žmona, Sesuo, Teta ir Pusseserė mirė 1993 
m. kovo mėn. 1 d. ir buvo palaidota kovo 3 d. Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse, Čikagoje. 

Nuoširdžiai dėkojame kan. Zakarauskui už maldas 
koplyčioje bei atnašavimą gedulingų šv. Mišių ir palydėjimą 
į kapines; ini. Algiui Stepaičiui už išsamų ir jautrų atsi
sveikinimą skautų akademikų vardu bei už atsisveikinimo 
pravedimą; dr. Evaldui Veleckiui už tartą žodį Kempteno gim
nazijos vardu; inž. Kęstučiui Biskiui Neo—Lituanų vardu ir 
dr. Jonui Valaičiui — šeimos vardu. Dėkojame taip pat sol. 
Jonui Vazneliui už giesmes bažnyčioje ir muz. Ričardui Šokui 
už palydą vargonais. 

Didelė padėka prieteliams karsto nešėjams dr. Edmundui 
Ringui, dr. Evaldui Veleckiui, sol. Vaclovui Momkui, inž. 
Leonui Maskaliūnui, inž. Juzėnui ir inž. Kęstučiui Biskiui už 
nuoširdų patarnavimą. 

Dėkojame visiems, aukojusiems Lietuvių Fondui, Lietu
vos Vaikų Vilčiai, Lietuvos Dukterims ir šv. Mišioms. 

Nuoširdi padėka lankiusiems mūsų brangią a.a. Aldoną 
koplyčioje, dalyvavusiems šv. Mišiose ir taip gausiai paly
dėjusiems ją į Šv. Kazimiero kapines. 

Dėkojame pareiškusiems užuojautą laikraštyje, laiškais, 
žodžiu ir atsiuntusiems gėles. 

Dėkojame taip pat laidotuvių direktoriui Donald Petkui 
už rūpestingą patarnavimą. 

Liūdintis vyras, sesuo, seserėčios, pusbroliai ir kiti 
giminės. 

A.tA. 
ANELĖ AMBRAZIEJIENĖ 

Š i p a i l y t ė 

Gyveno Chicagoje, Brighton Parko apylinkėje, anksčiau 
Waterbury, CT. 

Mirė 1993 m. balandžio 18 d., 1:15 vai. p.p., sulaukusi % 
metų. 

Gimė Lietuvoje, Kudirkos Naumiestyje. Amerikoje iš
gyveno 44 m. 

Nuliūdę liko: posūnis Bronius Ambraziejus, daug giminių 
Lietuvoje ir Amerikoje. 

Velionė buvo žmona a.a. maj. Broniaus Ambraziejaus. 
Priklausė DLK Birutės draugijai. 
Velione pašarvota trečiadienį, balandžio 21d. nuo 3 iki 

9 v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, balandžio 22 d. Iš laido

jimo namų 10 vai. ryto bus atlydėta j Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje 10:30 vai. ryto įvyks gedulingos 
šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus nulydėta 
į Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Vietoje gėlių prašoma aukoti „Lietuvos Vaikų Vilties" 
fondui. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę posūnis i r kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald M. Petkus 
Tel. 312-476-2345. 

P A D Ė K A 
A.tA. 

ONA LIPINIENĖ 
DtJDAITĖ 

Mūsų mylima Mamytė mirė 1993 m. kovo mėn. 24 d. ir 
buvo palaidota kovo 27 d. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, 
Chicagoje. 

Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikėjai paskutinį 
patarnavimą ir palydėjo į Amžino Poilsio vietą. 

Nuoširdžiai dėkojame kun. kleb. Jonui Kuzinskui už 
atkalbėtas maldas koplyčioje, atlaikytas gedulingas šv. Mi
šias už velionės sielą ir palydėjimą jos į kapines. 

Ačiū visiems, kurie užprašė šv. Mišias, prisiuntė gėlių ir 
pareiškė mums toje liūdesio valandoje užuojautą. 

Nuoširdus ačiū - Lietuvos Dukterų draugijai už sukalbėtą 
rožančių koplyčioje, pravestą Onutės Šmitienės, taip pat Drau
gijos pirm. Julijai Smilgienei už nepamirštamą atsisveikinimo 
žodį. Nuoširdžiai dėkojame sol. Danai Stankaitytei už gie
dojimą gedulingų Mišių metu. 

Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems 
atskirai neturime galimybės padėkoti. 

Dėkojame karsto nešėjams bei laidotuvių direktoriams, 
Donald A. Petkui ir Donald M. Petkui už malonų patarna
vimą. 

Visiems, visiems nuoširdus ačiū. 
Sūnus Viktoras, duktė Gražina ir anūkai — Paulius, 

Diana ir Lisa. 

Mokytojai 

A.tA. 
PALMYRAI LAMPSATIENEI 

KUTRAITEI 

mirus , vyrą J U R G Į , dukrą RAMINTĄ ir jos šeimą 
nuoširdžiai už jauč iame ir k a r t u l iūdime. 

Lietuvių Evangelikų Reformatų 
parapija ir Moterų draugija 

r . i v r A R V S 
M 

l \ P H I S S 

Lietuvių įstaiga Toronte siūlo paslaugas: 
garantuotas apdraustas Ir greitas (iki 14 
dienų) pinigų pervedimas į Lietuvą, gavėjui 
Į namus. 

Už pinigų pervedimą imamas tik 4% mokestis nuo sumos + 
$14 00 už pinigų pristatymą. 
Pvz. siunčiant $100.00 sumą imamas $4.00 pervedimo mokestis 
+ $14.00 pristatymo mokestis. Viso tik $118.00. 
* Siuntėjas gauna kvitą su gavėjo parašu. 
* Garantuotas siunčiamos pinigų sumos ir gavėjo adreso 
slaptumas. 
Priimame čekius arba pinigines perlaidas Gintaras Express var
du Rašykite: Gintaras Express, 1968 Bloor St., W.. Toron
to, Ont., MSP 3K9, Canada. 
Smulkesnei informacijai skambinkite, tel. (416) 604-4400, Fax 
(416) 604-9748. 

A.tA. 
VLADAS VALINEVIČIUS 

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1993 m. balandžio 18 d., 1:40 vai. ryto, sulaukęs 93 

metų. 
Gimė Lietuvoje, Panevėžio apskrityje, Šeduvos valsč., 

Vaidulionių kaime. Amerikoje išgyveno 42 m. 
Nuliūdę liko dukterys: Rita Petraitis, žentas Teodoras, 

Vida Bartkus-Murray, žentas Charles, Audronė Valinevičiū-
tė: anūkai: Julia Bord su vyru Kevin, Tony ir Vida Vali-
nevičiai, Paul ir Lisa Petraičiai, Aleksas, Andrea ir Alida 
Bartkai; proanūkas Cody Bord bei kiti giminės. 

Lietuvoje velionis buvo mokytojas 22 metus. Chicagoje jis 
bendradarbiavo „Naujienų" laikraštyje. 

Velionis pašarvotas antradienį, balandžio 20 d. nuo 2 iki 
9 v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, balandžio 21 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto įvyks gedulingos šv. 
Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę dukterys, anūkai ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald M. Petkus. 
Tel. 312-476-2345. 

A.tA. 
ZITA NIJOLĖ ROSKO 

M i k u l s k y t ė 

Gyveno Lockport, IL. 
Po ilgos sunkios ligos mirė 1993 m. balandžio 18 d., 12:20 

vai. p.p., sulaukusi 52 metų. 
Gimė Lietuvoje, Kybartuose. Amerikoje išgyveno 42 m. 
Nuliūdę liko: vyras Tomas, dukrelė Vera Lina, sūnūs: 

Tadas ir Tomas su šeima; motina Bronė Mikulskienė; broliai: 
Šarūnas, Teisuolis su šeimomis; dėdienė Stefa Mikulskienė; 
pusseserės: mirusio Vainučio žmona Aldona Zikarienė, Irena 
Eitmanienė su vyru Algiu, Danutė su vyru Jurgiu ir krikšto 
motina Teresė Bakanienė su vyru Liudu; pusbroliai: Algis 
Mikulskis su žmona Gražina, Stasys Mikulskis su žmona 
Matilda ir Ramūnas Tarvydas su žmona Judita; taip pat 
penkios pusseserės ir keturi pusbroliai Lietuvoje. 

Velionė pašarvota antradienį, balandžio 20 d. ir trečia
dienį, balandžio 21 d. nuo 2 iki 9 v.v. Petkus-Marąuette lai
dojimo namuose, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, balandžio 22 d. Iš laidoji
mo namų 9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto įvyks gedulingos šv. 
Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę vyras , dukra, sūnūs, motina, broliai ir kiti 
giminės. 

Laidouvių direkt. Donald A. Petkus / D^rzld M. Potkus. 
Tel. 312-476-2345. 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose. 

Patarnavimas 24 vai. 

GAIDAS DAIMID 
F U N E R A L D I R E C T O R S 

and EUDEIKIS F U N E R A L H O M E 

B R I G H T O N P ARK 4330 S. C A L I F O R N I A A V E . 
TOVVN OF LAKE 4605 S. H E R M I T A G E A V E . 

1-312-523-0440 O R 1-312-927-1741 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

PALOS HILLS 11028 S. SOUTHVVEST HIGHVVAY 
HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS ROAD 
MARQUETTE P ARK 6541 S. KEDZIE AVE. 

ALL PHONES 
1-708-974-4410 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

M.'-r>OLF.TTF TARK 2533 VV 71st STREET 
CICERO 1446 S. SOth AVE. 

PALOS HILLS 10201 S. ROBERTS ROAD 
LEMON'T 12401 S ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 

LEMONT I.OCATION OPENING JULY, 1993 
ALL PHONES 

CHICAGO 1-312-476-2345 
CHICAGO & SUBURBS 1-800-994-7600 

> » 



DRAUGAS, antradienis, 1993 m. Balandžio mėn. 20 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
x Lietuvių Amerikos Ro

mos Katalikių Moterų sąjungos 
3-čios kuopos susirinkimas 
įvyks ketvirtadienį, balandžio 
22 d., 6:30 v.v. Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos salėje. Bus 
aptarti veiklos reikalai ir trum
pa programėlė. Po susirinkimo 
kavutė. Visos narės ir suintere
suotos kviečiamos dalyvauti. 

x Dr. Leonas Seibutis ro
dys vaizdajuostę „Kitas 
žvilgsnis j Lietuvą" trečiadienį, 
balandžio 21 d., 2 vai. po pietų 
vyresniųjų lietuvių centre — 
Seklyčioje. Po to bus bendri pie
tūs ir pasižmonėjimas. Visi 
maloniai kviečiami jdomiai 
praleisti popietę. 

x JAV LB Vidurio Vakarų 
apygardos metinis atstovų su
važiavimas bus balandžio 25 d., 
sekmadienį, Lietuvių centre, 
Lemonte. Bus išklausyti apy
gardos valdybos veiklos, finan
sų, apygardos kontrolės komi
sijos ir apygardos apylinkių 
valdybų pirmininkų prane
šimai. Suvažiavime dalyvaus 
PLB valdybos pirm. Br. Nainys 
ir JAV LB krašto valdybos 
nariai: Regina Narušienė, Biru
tė Jasaitinė, Regina Kučienė. 
Bus svarstoma ir diskutuojama 
įvairūs LB veiklos reikalai. 
Visuomenė kviečiama dalyvau
ti. 

x „Viktorija Kleivienė, 
South Pasadena. Florida, a.a. 
Kazimiero Kleivos žmona, jo 
dvejų metų mirties sukaktį mi
nint š.m. balandžio 29 d., o taip 
pat ir atmindama a.a. kun. 
Prano Garšvos, josios šeimai 
artimumą, aukojo 100 dol. 
„Draugo" dienraščio iš
laikymui. 

x ALIAS Chicagos sky
riaus pavasario golfo varžy
bos įvyks š.m. balandžio 25 d., 
sekmadienį, Palos Country 
Club golfo laukuose. Pradžia 
9:30 v.r. Registracija pas Joną 
Barį, tel. 708-790-1399. 

(sk) 
x „Grandinėlės" tautinių 

šokių ansamblis iš Clevelando 
koncertuos Pasaulio lietuvių 
centre, Lemonte. Jie atvyksta 
neprašydami honoraro ir patys 
užsimokėdami dalį išlaidų, kad 
prisidėtų prie šio lietuviško 
centro išlaikymo. Lai šis kilnus 
jaunimo pavyzdys atveda ir mus 
į Pasaulio lietuvių centrą pasi
grožėti „Grandinėlės" koncertu 
ir paremti centrą. Koncertas 
vyks šeštadienį, gegužės 1 d., 
7 v.v. 

(sk) 

x SKRYDŽIAI I VILNIŲ 
dar vis pigūs! Iš New Yorko 
$780. Išskristi iki birželio 1. 
Skambinti „Vyt i s" 1-800-
952-0119. 

(sk) 

x Gera naujiena Detroito 
lietuviams: Baltia Express at
stovai „Europe Enterprise" 
priiminėja siuntinius į Lietuvą. 
Pristatykite adresu: 320 E. 
Twelve Mile Rd„ Ste. 205, 
Warren, MI 48092 arba skam
binkite tel. 313-558-9906. 

(sk) 

x Cicero miesto apylinkės 
kapitonas Mindaugas Baukus 
praneša, jog tiems asmenims, 
kurie dalyvavo Lietuvių Operos 
spektaklyje balandžio 18 d. Mor
ton auditorijoje ir kurie buvo 
pastatę mašinas mokyklos spor
to aikštėje ir ten rado išrašytas 
pabaudas, jos buvo išduotos 
klaidingai. Tai bus ištaisyta. Ci
cero miesto vadovybė tai laiko 
nesusipratimu. Ir tik tas pabau
das, kuriose įrašyta „Parking 
on grass". prašome pasiųsti šiuo 
adresu: Cicero Public Safety Di-
rector, Mr. Emil Schullo, 4936 
W. 25th PI., Cicero IL 60650. 

x Amerikos Lietuvių Gydy
tojų sąjunga š.m. balandžio 25 
d., sekmadienį mini 80 metų 
jubiliejų. Suvažiuos gydytojai iš 
visos Amerikos, bus svečių iš 
Lietuvos. 11:15 vai. ryto jėzui
tų koplyčioje pamaldos už miru
sius gydytoj us-narius. Po to prie 
Nepriklausomybės paminklo 
bus pagerbti žuvusieji už Lietu
vos laisvę. 2 vai. p.p. Seklyčioje 
vyks akademinė dalis, prof. dr. 
Juozo Meškausko paskaita: 
„Lietuvių gydytojų uždaviniai 
išeivijoje". Jubiliejaus proga 
išleistas, skaičiais sutapęs, 
80-tasis „Medicina" žurnalo 
numeris, leidžiamas Amerikos 
Lietuvių Gydytojų sąjungos, 
redaguojamas dr. V. Šaulio. 

x Birutė A. Vindašienė, 
Palos Hills, 111., buvo atvykusi 
į „Draugą" ir a.a. Motinos Onos 
Daniusevičienės atminimui pa
aukojo 100 dol. „Draugui". 
Nuoširdus ačiū. 

PADĖKA 

Dėkojame Marijonų vie
nuolijai, „Draugo" redakci
jai, administracijai, spaus
tuvės darbininkams ir visai 
lietuviškajai išeivijai ir kiek
v i enam sukalbėjusiam 
maldą, užbėrusiam žemės 
grumstelį, padėjusiems palai
doti mūsų mylimą brolį, dė
dę Praną Garšvą. Dėkojame 
už nuotraukas, spaudą, kor
teles, mus sušelpusius ir viso
keriopą informaciją. 

Broliai, seserys ir artimieji. 

x Lietuvių Operos koncer
tas įvyksta šį šeštadienį, 
balandžio 24 d., 7 v.v., Jau
nimo centre. Dainuoja svečiai iš 
Lietuvos, Operos solistai: Irena 
Milkevičiūtė, Nijolė Ambrazai
tytė, Bronius Tamašauskas, o iš 
Chicagos Jonas Vaznelis ir 
Lietuvių Operos choras, diri
guojamas Alvydo Vasaičio. Prie 
fortepiono Ričardas Šokas. 
Bilietai šią savaitę gaunami 
Vaznelių prekyboje, 2501 W. 
71 st St., o koncerto dieną nuo 
5:30 vai. popiet Jaunimo centre. 
Kviečiame atvykti, nes pro
gramoje girdėsime ir daug 
duetų, tercetų ir mūsų chorą. 

(sk) 

x Kaip ir kiekvieno mėne
sio paskutini sekmadienį, ba
landžio 25 d. Baltia Express 
priiminės siuntinius Lietuvių 
centre Lemonte nuo 9 v.r. 
Informacijos teiraukitės ne
mokamai: tel. 1-800-SPARNAI 
arba 1-800-772-7624. 

(sk) 

Skaitykime ir remkime vienintelį išeivijos 
lietuvių dienraštį 

Illinois universiteto dekano įstaigoje susitikimo metu š.m. vasario 26 d. Iš kairės: Pranė Šlutienė, 
dr. Gintautas Česnys, Allen Anderson, DDS, Leonidas Ragas. DDS, prof. dr. Nijolė Remeikienė, 

DDS, prof. Jonas 2ekonis. 

Sudarydami testamentus, bent dalį turto 
palikime "Draugo" dienraščiui 

(4545 W. 63rd. Str., Chicago, IL 60629) 
D R A U G A S 

MŪSŲ IŠEIVIJOS PASIDIDŽIAVIMAS 
IR KULTŪROS ŠVYTURYS. 

x Lietuvos našlaičių glo
bos būrelio „Saulutė" susi
rinkimas bus sekmadieni, bal. 
25 d., Pasaulio lietuvių centre 
Lemonte, 11:45 v.r. po Mišių 
konferencijų kambarvie . 
Kviečiami visi norintys dirbti,. 
padėti Lietuvos našlaičiams. 
Dėl informacijos skambint: 
708-541-3702. 

x Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijoje blynų pusryčiai bus šį 
sekmadieni, balandžio 25 d., po 
8, 9:15 ir 10:30 vai. šv. Mišių 
parapijos salėje. Pusryčiai 
ruošiami parapijai ir mokyklai 
paremti. Visuomenė kviečiama 
ateiti, pasivaišinti ir pabendrau
ti. 

x Alfonsas Nakas, mūsų 
uolus bendradarbis iš Sunny 
Hills, FL, kartu su žmona Brone 
atvykęs į operos „Norma" spek
taklį, buvo užsukęs ir į „Drau
go" redakciją pasidalinti įspū
džiais ir pasikalbėti su redakto
riais. 

x „Draugo" renginių komi
teto informacinis susirinkimas 
bus balandžio mėn. 27 d., trečia
dienį, 6 v.v. Marijonų sve
tainėje. Komiteto nariai ir 
asmenys bei organizacijų atsto
vai, norį padėti „Draugui", 
kviečiami susirinkime daly
vauti. 

x KAIRYS BALTIC EXPE-
DITING turi įvairybių patarna
vimų Jūsų artimiems Lietuvoje. 
Pristatome 6 rūšių traktorius 
nuo 2 cil. už $1,350 iki 6 cil. už 
$6,200. Turim įvairių padargų 
traktoriams. Siunčiam dolerius 
į Lietuvą ir pristatom gavėjui į 
rankas: 4% už persiuntimą + 
pristatymas, 3% siunčiant virš 
$2,100 + pristatymas. Rašyti ar 
skambinti: Vytui ar Genei 
Kairiams. 517 Fruitland Rd., 
Stoney Creek, Ontario. L8E 
5A6 Canada. Tel . (416) 
643-3334. Fax (416) 643-8980. 

(sk) 

x Siuntiniai į Lietuvą grei
čiausiai pristatomi per BAL
TIA EXPRESS. Oro siuntos 
per 10 dienų! Skambinkite ne
mokamai: tel. 1-800-SPARNAI 
arba 1-800-772-7624. Arba pri
statykite siuntinius adresu: 
3782 W. 79 St., Chicago, IL 
60652. 

(sk) 

x „ŽAIBAS" ketvirti 
metai garantuotai ir patikimai 
pristato užsienietiškas maisto 
prekes Lietuvoje j namus. Dvy
likos, labiausiai mėgiamų ir no
rimų paketų pasirinkimas. Visi 
užsakymai, pristatomi per 10 
darbo dienų į namus. Kreip
tis; „ŽAIBAS', 9525 So. 79th 
Ave., Hickory Hills, D 60457, 
tel. 708-430-8090. 

(sk) 

x UŽSIENIETIŠKI MAIS
TO produktai, išskyrus rūky
tas dešras, 55 sv. — $98. Tik mė
sa ir aliejus — $98. Mažas, bet 
vertingas — $35. Pervedam 
pinigus doleriais. TRANS-
PAK, 2638 W. 69 St., Chicago, 
IL 60629, tel. 312-436-7772. 

(sk) 

PROFESORIAUS ZEKONIO 
VIEŠNAGĖS ČIKAGOJE 

ATGARSIAI 
Paviešėjęs Čikagoje daugiau 

kaip mėnesį, profesorius dr. 
Jonas Žekonis, Kauno Me
dicinos akademijos — KMA, 
stomatologijos (odontologijos) fa
kulteto dekanas, išvyko atgal į 
Lietuvą tęsti savo nelengvų, 
daug rūpesčių šiuo metu suke
liančių, pareigų. Susipažinus su 
Vakarų pasaulyje pažangia 
dantų taisymo technika, me
džiagomis, sugrįžus namo bet 
kokie trūkumai dar labiau iš
ryškės. 

Amerikos Odontologų drau
gija (American Dental Assis-
tance to Lithuania — ADAAL), 
įsisteigusi talkinti Lietuvos 
stomatologams pakelti žmonių 
dantų sveikatingumo lygį, 
sudarė prof. Zekoniui sąlygas, 
atvykus į Čikagą, aplankyti ne 
vieną privatų dantų taisymo 
kabinetą, stebėti, kaip 
praktikuoja šios šalies dantistai. 
Jis taip pat susipažino su 
odontologijos mokslo sistemo
mis Loyolos, Northwestern, Il
linois universitetuose, susitiko 
ir pasikalbėjo su šių mokyklų 
dėstytojais ir vadovais. 

Nors prof. Žekonis, kaip 
minėta, Čikagoje praleido apie 
mėnesį, tačiau jis buvo visą 
laiką užimtas, kad mažai 
belikdavo laiko pabendrauti ir 
su sūnaus šeima, ypač anūkais 
— dvejų metų Ugnele ir dar nei 
pusmečio nesulaukusiu Jonuku. 
Profesoriaus Žekonio sūnus, dr. 
Mindaugas su žmona Rūta prieš 
trejetą metų atvyko į Čikagą 
medicinos studijų pagilinimui. 
Šiuo metu jie gyvena Mount 
Prospect priemiestyje, o dr. Min
daugas reziduoja Park Ridge 
esančioje Lutheran General 
ligoninėje. 

Profesoriaus Žekonio viešna
ge Čikagoje rūpinosi ir jo vizi
tus planavo ADAAL valdybos 
nariai, ypač daug pasidarbavo 

p i rmininkas dr. Leonidas 
Ragas, dr. Romualdas Povilai
t is , profesorė dr. Nijolė 
Remeikienė ir ADAAL reikalų 
vedėjas Pranas Jurkus. 

Iš daugelio profesoriaus 
Žekonio aplankytų odontolo
gijos mokslo institucijų bei pri
vačių dantų taisymo kabinetų, 
išskirtinai tektų paminėti Loyo
los ir Illinois universitetus. 

Loyolos universitetą keletą 
kartų prof. Žekonis aplankė su 
tos mokyklos alumnais: dr. 
Leonidu Ragu ir dr. Romualdu 
Povilaičiu. Jie abu palaiko glau
džius ryšius su šia mokykla ir 
jos vadovybe: dekanu dr. Aidan 
Stevens bei įvairių skyrių ve
dėjais. Profesoriaus Žekonio 
vizito Čikagoje metu Loyolos 
Odontologijos mokykla kaip tik 
šventė savo 110-jį metinį alum-
nų suvažiavimą, kuriame ir 
prof. Zekoniui teko dalyvauti. 
Kaip žinia, Loyolos universiteto 
odontologijos mokykla šią va
sarą jau užsidaro. Mokyklos 
vadovybė pažadėjo, kad dalį 
įrengimų bei instrumentų jie 
paskirs steigiamam ADAAL 
kabinetui ir Akademijai. Pro
fesorius Žekonis čia taip pat 
susipažino su profesoriais ir 
mokslinių veikalų autoriais, dr. 
Martin Lund ir Frank Weine. 
Jų knygos iš odontologijos yra 
išverstos į septynias kalbas. 
Abu autoriai pasirašė savo kny
gas ir įteikė prof. Zekoniui, kas 
jam padarė nepaprastai gilų 
įspūdį. Pažymėtina, kad profe
sorius Weine motina yra kilusi 
iš Kauno. 

Labai naudingi prof. Zekoniui 
buvo ir apsilankymai Illinois 
universiteto odontologijos mo
kykloje, kur profesoriauja dr. 
Nijolė Remeikienė. Ji ir pasi
rūpino, kad prof. Žekonis ne tik 
matytų tos mokyklos darbo 
eigą, bet galėtų taip pat susi

t ik t i ir su įtakingais, mokyklai 
vadovaujančiais , asmenimis, 
d e k a n u dr. Allan Anderson ir 
ki ta is . Yra numatoma, kad, kai 
bus sudarytos biudžeto sąlygos, 
į Il l inois universitetą galės at
vyk t i s tažuot is ir Lietuvos 
stomatologijos fakulteto ab
solventai . 

Profesoriaus Žekonio vizitui 
a r tė jan t prie pabaigos, po ilgų 
diskusijų ir pasitarimų buvo su
t a r t a , kad jau pribrendo laikas 
pasirašyti tarp KMA stomatolo
gijos fakulteto ir ADAAL tarpu
savio bendradarbiavimo sutartį. 
Tokia sutar t is ir buvo sudaryta. 
Šios sutar t ies apimtyje ADAAL 
disponuotų prie stomatologijos 
fakul te to Kaune šešių darbo 
vietų kabinetu. Šio kabineto 
į r e n g i m ą ir medžiagas 
pa rūp in tų ADAAL, o čia dar
buotųsi iš Vakarų atvykę dantų 
gydytoja a r savo srities spe
cial is tai , kurie mokslu ir patir
t imi dal intųsi su vyresniųjų 
kursų stomatologijos fakulteto 
s tuden ta i s bei norinčiais savo 
srityje pasitobulinti dantų gydy
tojais. Numatyt i ir kiti juri
diniai bei administraciniai šios 
sutar t ies aspektai, kuriais vado
vaus is ADAAL, kai Akademija 
šią sutar t į patvirtins. O tuo prof. 
Žekonis nedvejojo. 

Atrodo, kad po šio prof. Žeko
nio apsilankymo, prieš kiek 
laiko ADAAL užmegzti bendro 
darbo ryšiai su Lietuvos stoma
tologais įgaus konkrečias for
mas . ADAAL yra jau sutelkusi 
nemažą kiekį odontologinių 
i n s t rumen tų ir medžiagų. Visa 
ta i n e t r u k u s bus pasiųsta KMA 
stomatologijos fakultetui. 

P r ieš prof. Zekoniui grįžtant 
į Lietuvą, ADAAL valdybos na
riai ir keletas kviestinių svečių 
s u s i r i n k o dr. Romualdo ir 
Mi ldos Povilaičių namuose 
Lemonte pasidalinti su profeso
r i um viešnagės įspūdžiais ir 
pa l inkė t i jam sėkmės, sugrįžus 
pr i ta ikyt i tai, kas patirta KMA 
stomatologijos fakultete. 

Svečių tarpe buvo Lietuvių 
fondo pirmininkas Stasys Baras 
su žmona Elena, kuri taip pat 
yra baigusi odontologijos stu
dijas Vokietijoje, PLB pirm. Bro
nius Nainys, Leonas Narbutis ir 
ADAAL valdybos nariai: pirmi
n inkas dr. Leonidas ir Praurimė 
Ragai , profesoriai dr. Nijolė ir 
Tomas Remeikiai, ADAAL ad
minis t ra tor ius Pranas ir Ilga 
J u r k a i bei šio pobūvio šeimi
n inka i , dr. Romualdas ir Milda 
Povilaičiai. 

V a k a r a s praėjo nuoširdžiai 
bes i šnekuč iuo jan t ir vaiši
n a n t i s . Kadang i Zekoniui 
šiomis dienomis šventė ir gim
tadienį, buvo padainuota (dviem 
sol is tams vedant) laimingų ir 
darbingų metų jam ir Aka
demijai. 
Savo pokalbiuose apsilankymo 
metu prof. Žekonis parodė didelį 
rūpestį Akademijos mokslo ly
gio pakėl imui ir jos auklėtinių 
paruošimui gerais savo srities 

specialistais. ADAAL orga
nizacija įsteigta talkinti Lietu
vos stomatologams pagerinti 
žmonių dantų sveikatos stovį, 
stengsis palengvinti prof. Zeko
niui rūpesčius ir bendrom jėgom 
bandys tiesti kelius į šviesesnę 
ir sveikatingesnę Lietuvos atei
tį. 

Juozas Končius 

DIRBA GRAŽŲ DARBĄ 

Kiekvienas gero darymas ar
timui naudingas, reikalingas ir 
sektinas. Labiausiai tos sritys, 
kur parama ar globa teikiama 
vaikams ir jaunimui, turi užsi
tarnauti visų dėmesio bei pri
tarimo. 

Šime darbe Čikagoje išskir
tinai reiškiasi „Lietuvos Vaikų 
Vilties" organizacija su savo 
darbuotojais, kurie tikrai daug 
prisideda prie nelaimingų vaikų 
ir jų tėvų vargų bei rūpesčių 
sumažinimo, daugeliui iš jų 
grąžindami sveikatą bei ateitį. 

Ši organizacija reguliariai 
globoja apie 10 tokių 
nelaimingų vaikų ir jų paly
dovų, besirūpindama jų 
išlaikymu, gydymu bei kitais 
reikalais. Čia, žinoma, talkina 
nemažai tautiečių ir kitataučių. 

Atsirado proga sutikti būrį 
tokių vaikučių su juos atlydėju
siomis mamomis Zalatorių 
namuose Benvyne balandžio 11 
d. Juos ten atsivežė organiza
cijos vicepirmininkė Birutė Ja
saitienė. Čia vaikučiai ir jų 
mamos pabendravo, pasikalbėjo 
su kitais kviestais svečiais, 
paįvairino savo kasdienybę. 
Visi buvo apdovanoti mažomis 
dovanėlėmis. 

Namų šeimininkė, Birutė 
Zalatorienė, jau ilgesnį laiką 
talkina įvairioms lietuviškoms 
organizacijoms. Čia buvo gera 
proga sutikti ir Vytautą Zala
torių, ilgametį Čikagos lietuvių 
organizacijų bei spaudos 
darbuotoją, kuris po 10 mėnesių 
darbo Lietuvoje buvo parvykęs 
atostogoms į namus. Jis Vilniu
je darbuojasi Lietuvos Drau
dimo įstaigos tarptautiniame 
skyriuje. Reikia pažymėti, kad 
ir jų dukra Snieguolė jau pora 
metų talkina Lietuvai, dirb
dama „Klaipėdos" dienraštyje 
(dažnai ji parašo ir „Draugui"). 

Smagu buvo pabuvoti tarp 
žmonių, kurie ne tik žodžiais, 
bet ir ryškiais darbais remia 
lietuvius bei Lietuvą. Būtų 
gera, kad tokių žmonių būtų 
daugiau. 

E. Š. 

Čikagos lituanistinės mokyklos 2 ir 3 skyriaus mokiniai, skaitymo konkurso laimėtojai. Iš kairės: 
Aris Dumbrys, Nyka Aukštuolytė. Andrius Juška, Audra Brooks, D a r i u s Sutrinevičiuš. Laimis 
Stanevičius ir Povilas Žukauskas. 

N u o t r . B r u n o n o Dovilo 

x Pilna didžioji Morton 
aukštesniosios mokyklos audi
torija žiūrovų sekmadienį, 
balandžio 18 d., gėrėjosi įspū
dingu Bellini operos „Norma" 
spektakliu. Pagrindinius 
vaidmenis atliko svečiai solistai 
iš Lietuvos: Irena Milkevičiūtė, 
Nijolė Ambrazaitytė ir Bronius 
Tamašauskas, taip pat mums 
gerai pažįstamas ir mėgstamas 
Jonas Vaznelis. Antrinius 
vaidmenis dainavo Julius Savri-
mas ir Eglė Rūkštelytė-Sunds-
trom. Puikiai pasirodė Lietuvių 
operos choras. Operai dirigavo 
muz. Alvydas Vasaitis. Vienin
telis publikos nusiskundimas — 
opera nebus kartojama... Tačiau 
solistus ir chorą dar bus galima 
išgirsti ateinantį šeštadienį 
Jaunimo centro didžiojoje salėje. 

x Ernest Lengnikas iš Ha 
milton, Ont., Kanada, pratęsė 
prenumeratą, pridėjo 50 dol. 
dienraščio išlaikymui ir ta pro
ga užsisakė Linus R. Fike, „Sve
tur or away form home", kurio
je gražiai rašoma apie Lietuvą 
ir jos žmones. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. (1-312) 776-8700 

Darbo vai nuo 9 iki 7 vai vak 
Šeštad 9 v r iki 1 vai d 
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